






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

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

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

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

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

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

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









Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar,

1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka -

ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si

Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü -

mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel

ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za -

rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar -

wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko -

yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 30.000 res min yer al dı ğı top lam

45.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 60 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki

pey gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve

Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa -

ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı

ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın

son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma -

sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı

ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı

dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne

kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he -

def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın

müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya

ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel

ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük

te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser -

mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan

Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon -

ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya,

Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve

Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de

be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al -

man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce,

Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş -

nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay -

ca, Ben go li, Sırp ça, Bul -

gar ca, Çin ce, Kish -
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wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor),

Dhi vel hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev -

ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa -

nın iman et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır.

Ki tap la rı oku yan, in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır

ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü -

rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta -

şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar -

tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa -

mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an -

cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür.

Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ -

lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan -

mak ta dır. Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız -

ca Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da

ve ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör -

me le ri ni sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me -

nin de, çok önem li bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar -

ma şa mey da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç -

lü ve kes kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise,

emek ve za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya -

za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce -

ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama -

cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et -

ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin den an -

layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek -

tik leri eziyet lerin temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul -

manın yolu ise, din siz liğin fik ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya

kon ması ve Kuran ah lakının, in san ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl -

masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat

ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili

bir biçim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın

iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ -

ruluk ve adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.
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Ba li na lar ve yu nus lar, "de niz me me li le ri" ola rak bi li nen

can lı gru bu nu oluş tu rur lar. Bu can lı lar me me li sı nı fı na da -

hil dir, çün kü ay nen ka ra da ki me me li can lı lar gi bi do ğu rur,

em zi rir, ak ci ğer le ne fes alır ve vü cut la rı nı ısı tır lar. An cak

bu can lı la rın vü cut ya pı la rı di ğer me me li ler den ol duk ça

fark lı dır. De niz me me li le ri ta ma men su da ya şa mak için ya -

ra tıl mış özel vü cut sis tem le ri ne sa hip tir ler. 

www.yaratilis.com
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Her mev sim de ay rı özel lik ler de mey ve le rin bu lun ma sı bü -

yük bir ni met tir. Kı şın in san la rın en faz la vi ta mi ne ih ti yaç -

la rı ol duk la rı dö nem de, man da li na, por ta kal ve grey furt gi -

bi C vi ta mi ni yö nün den zen gin mey ve le rin ol ma sı; ya zın da

in san la rın su suz lu ğu nu gi de re rek fe rah la ma la rı nı sağ la yan

ki raz, ka vun, kar puz, şef ta li gi bi bol su lu mey ve le rin çık -

ma sı Al lah'ın in san la ra bir lüt fu ve ni me ti dir.

www.dunyadanyankilar.com
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İn san, giy si si ni, sa ati ni ya da otur du ğu kol tu ğu bir sü re son -

ra his set me me ye baş lar. Çün kü in san de ri sin de ki alı cı lar be -

lir li bir sü re son ra bey ne, cil de te mas eden mad de ile il gi li

sin yal le ri gön der me yi dur du rur ve cilt bu mad de ye kar şı

alış kan lık ka za nır. Al lah'ın in san için bü yük bir ni met ola -

rak ya rat tı ğı, bu "alış ma" me ka niz ma sı ol ma say dı gi yin mek

gi bi sı ra dan bir olay bi le bü yük bir sı kın tı ha li ne ge lir di. 

www.kuranmucizeleri.org
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Uzun sü re fil le rin ile ti şim sis tem le ri ni in ce le yen bi lim adam -

la rı, fil le rin in san la rın du ya ma dı ğı ses ton la rı olan inf ra ses -

ler le ile ti şim kur duk la rı nı be lir le miş tir. Çok güç lü an cak dü -

şük fre kans lı ses ler olan inf ra ses ler, in san lar ta ra fın dan yal -

nız ca özel ka yıt ci haz la rıy la du yu la bi lir. An cak fil ler bu özel

ses ler ara cı lı ğıy la uzun me sa fe li bir çağ rı yı uy gun ha va ko -

şul la rın da 10 km´lik me sa fe le re bi le du yu ra bil mek te dir.

www.hayvanlaralemi.net
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Bir kur şun ka le min sil gi si bü yük lü ğün de ki bu kü çük kuş,

vü cu dun da ki ku sur suz sis tem ler le Al lah'ın üs tün ya rat ma sı -

nı bi ze ta nı tan can lı lar dandır. Si nek ku şu göç men kuş la rın

en kü çü ğü dür. Ağır lı ğı 3 gr olan bu ola ğa nüs tü göç men yıl da

6.000 km'den faz la yol kat eder. Yo la çık ma dan ön ce ağır lı ğı -

nı iki ka tı na çı ka rır (6 gram). Bu ener ji re zer vi ona Mek si ka

Kör fe zi'ni hiç du rak la ma dan geç me im ka nı ve rir. Sa at te 40

km hız la 900 km yol kat eder.
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Ge yik ler or ta mın gü ven siz ol du ğu nu an la dık la rın da ön ayak -

la rın dan bi ri ni ye re vu ra rak di ğer ge yik le re teh li ke yi ha ber

ve rir ler. Eğer teh li ke nin ya kın da ol du ğu nu an lar lar sa hem ön

ayak la rın dan bi ri ni ye re vu rur lar hem de kuy ruk la rı nı dik -

leş ti re rek sar kaç gi bi sal la ma ya baş lar lar. Na rin ya pı sıy la yır -

tı cı hay van la ra ko lay ca yem ola bi le cek bu se vim li can lı lar,

an cak bir lik te ha re ket ede rek ko ru na bil mek te dir. 

www.detaysanati.net
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Ay nı tür de ki bit ki ler dün ya nın ne re si ne gi der se niz gi din

ay nı özel lik le re sa hip tir ler. Kar puz her yer de kar puz dur,

ren gi, lez ze ti, ko ku su hep ay nı dır. Gül, çi lek, ka ran fil, çı nar

kı sa ca sı tüm bit ki ler ay nı tür de hep ay nı özel lik le re sa hip -

tir. Yap rak lar dün ya nın her ye rin de fo to sen tez ya parlar.

Ben zer siz ta şı ma sis tem le ri tüm bit ki ler de var dır. Bu me ka -

niz ma la rın, ev rim ci le rin id di a et tik le ri gi bi, te sa dü fen oluş -

ma sı im kan sız dır. Bitkileri yaratan Yüce Allah’tır.
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İn san bey nin de yak la şık 0.5 gr. ağır lı ğın da, be zel ye ta ne si

bü yük lü ğün de bir et par ça sı olan "Hi po fiz be zi", yer yü zü -

nün en komp leks, en ha ta sız ve en ha ya ti ida re ci si ola rak ya -

ra tıl mış tır. Hi po fiz be zi son suz ilim sa hi bi Yü ce Al lah'ın

kon tro lü ile sa yı sız hor mo na gö rev ler da ğı tır, hiç bir ak sa ma

ol ma dan her bi ri ni de net ler. Bu sa ye de ay nı an da ba şı mı zı ve

kol la rı mı zı ha re ket et ti rir, du yar, gö rür, gü lüm ser, ko nu şur

ve do ku nu ruz. 
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Kü çük bir yap ra ğın ger çek leş tir di ği “fo to sen tez” iş le mi, in -

san da hil tüm can lı la rın yer yü zün de ya şa mla rı nı sür dü re bil -

me si nin baş lı ca se bep le rin den bi ri dir. Bir yap ra ğın sa de ce

1 mi li met reka re sin de 500 bin adet klo ro fil bu lu nur. Klo ro fi -

lin için de ki kar ma şık iş le min hı zı sa ni ye nin on mil yon da bi -

ri ka dar dır. Üs te lik bu iş lem her klo ro fil mo le kü lün de ay rı

ay rı ger çek leş mek te dir.

www.hayatinkokeni.com



Yak la şık 300 mil yon yıl dır var lık la rı nı de vam et ti ren de niz

kes ta ne le ri, bu za man zar fın da hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma -

mış lar, her han gi bir ev rim sel sü reç ten geç me miş ler dir. Re -

sim de ki fo sil 150 mil yon yıl lık tır. De niz kes ta ne le ri nin yu -

mu şak be den le ri, üzer le rin de ki di ken ler ta ra fın dan düş man -

la ra kar şı ko ru nur. Ha re ket li olan bu di ken ler, ba zı tür ler de

ze hir li dir ve ki mi za man uzun luk la rı 30 cm'yi bul mak ta dır. 
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Altta sağda milyonlarca yıldır
hiçbir değişikliğe uğramamış
olan günümüz deniz
kestaneleri görülüyor.

Dönem: Mezozoik
zaman, Jura dönemi
Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Madagaskar

www.canlilarinevrimi.com



Fo sil ler, can lı la rın ek sik siz ve ku sur suz ya pı la rıy la bir

an da or ta ya çık tık la rı nı ve var ol duk la rı müd det çe de ğiş -

me dik le ri ni gös ter mek te dir. Ev rim ci le rin açık la ya ma ya -

cak la rı ör nek ler den bi ri de, am ber için de  25 mil yon yıl -

lık at na lı yen ge ci bö ce ği fo si li dir. 
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www.evrimcilerinitiraflari.com

At nalı yengeci böcekleri, evrime
meydan okumaktadır. 
Altta amber içinde 25 mil yon
yaşındaki at nalı yengeci böceği
fosili, solda ise günümüzde
yaşayan bir örneği görülmektedir.



Günümüz
sivrisineklerine
bir örnek

Fosil ka yıt la rı nın en be lir gin özel lik le rin den bi ri, can lı la rın

bu ka yıt lar da göz lem len dik le ri je olo jik dö nem ler bo yun ca

de ği şi me uğ ra ma ma la rı dır. Di ğer bir de yiş le, bir can lı tü rü,

fo sil ka yıt la rın da ilk ola rak na sıl be lir diy se, bu tür yok ola -

na ka dar ve ya gü nü mü ze ge le ne ka dar on mil yon lar ca, hat ta

yüz mil yon lar ca yıl bo yun ca hiç bir de ği şim gös ter me mek te,

ay nı ya pı yı ko ru mak ta dır. Bu, can lı la rın hiç bir ev ri me uğ ra -

ma dık la rı nın açık bir de li li dir.
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Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya               



23

Fosil de ki ör ne ği ile ay nı özel -
lik le re sa hip gü nü müz ya lan cı

klik bö ce ği görülüyor. 

Euc ne mi dae fa mil ya sı na da hil olan bu bö cek ler, ge nel lik le

kah ve ren gi ve ya si yah renk li olup, da ha çok or man lık alan -

lar da ya şar lar. Fo sil ler, ya lan cı klik bö cek le ri nin hep ya lan cı

klik bö ce ği ola rak var ol duk la rı nı, baş ka bir can lı dan tü re -

me dik le ri ni, her han gi bir de ği şi me uğ ra ma dık la rı nı gös ter -

mek te dir. Ara dan ge çen on mil yon lar ca yı la rağ men hiç de -

ğiş me yen ya lan cı klik bö cek le ri, Dar wi nist le rin id di ala rı nı

ya lan lamak tadır.

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

www.yasayanfosiller.com



Çoğun luk la Ku zey Ame ri ka'da ya şa yan ça mur ba lık la rı,

kel tur na lar ta kı mı na da hil dir ve mil yon lar ca yıl dır ay nı

ka lan can lı lar dan bi ri dir. Söz ko nu su ba lık la rın çok sa yı -

da fo si li el de edil miş tir. Bu fo sil ler, ça mur ba lık la rı nın sa -

hip ol duk la rı tüm özel lik ler le bir an da be lir dik le ri ni ve

on mil yon lar ca yıl dır hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma dık la rı nı

gös ter mek te dir. 

Günümüz çamur balığı 
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Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi

Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Messel Oluşumu,

Almanya



Yanda milyonlarca yıl
boyunca hiç değişmeyen

günümüz yürüyen çalı
böceği görülüyor.

Dar wi nist le rin id di ala rı nı ya lan la yan can lı lar dan bi ri olan

yü rü yen ça lı bö cek le ri, uzun in ce bir be de ne sa hip tir ler. Ya -

pı la rı, gö rü nüm le ri ve özel lik le ri on mil yon lar ca yıl dır hiç

de ğiş me miş tir. 45 mil yon yıl dır ay nı ka lan bu bö cek ler, can -

lı la rın kü çük de ği şik lik ler ge çi re rek ge liş tik le ri id di asın da

olan ev ri min ge çer siz li ği ni göz ler önü ne sermektedir.
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Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya          

www.evrimefsanesi.com



Fosil ka yıt la rı nın bö cek le rin kö ke ni ko nu sun da or ta ya

koy du ğu bil gi ler, can lı la rı Al lah'ın ya rat tı ğı ger çe ği ni bir

kez da ha doğ ru la mak ta dır. Fransız zoolog Pa ul Pi er re

Gras sé de ev rim te ori si nin bö cek le rin kö ke ni ni açık la -

mak tan aciz ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir: 

"Bö cek le rin kö ke ni ko nu sun da tam bir ka ran lık için de yiz." (Pi er re-P

Gras sé, Evo lu ti on of Li ving Or ga nisms, New York: Aca de mic Press, 1977, s. 30) 
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Günümüz bitki piresi 

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya          

www.bbcyanilgilari.com



Yan da ki re sim de, 
mil yon lar ca yıl dır hiç 
de ğiş me yen gü nü müz 
ya ban arı la rı na bir 
ör nek gö rü lü yor.

45 mil yon yıl ön ce am ber için de ka la rak bu gü ne ka dar

gel miş olan bu ya ban arı sı tü rü, pa ra zit ola rak ya şa yan

bir can lı dır. Gü nü müz de ta nım lan mış yak la şık 12.000 tü -

rü var dır ve hat ta dün ya ge ne li ne ya yıl mış ola rak 40.000-

50.000 tü rünün ya şa dı ğı tah min edil mek te dir. Bu ya ban

arı la rı yu mur ta bı rak mak için di ğer bö cek tür le ri ni se çer

ve bun la rı felç eder ler. 
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Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya          
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Kanatlı karınca tü rü nün 5 - 8 mm uzun lu ğun da  iki

uzun kanadı vardır. Yuvaların su ve yi ye cek kay-

naklarına yakın ya pan bu ka rın ca lar mil yon lar ca yıl dır

hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma mış lar dır. 25 mil yon yıl lık

am ber için de ki ka nat lı ka rın ca fo si li, söz ko nu su can lı -

la rın mil yon lar ca yıl dır ay nı ol duk la rı nı, ya ni ev rim

ge çir me dik le ri ni gös ter mek te dir. 
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www.yaratilismuzesi.com

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl

Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Milyonlarca
yıldır var olan
günümüz kanatlı 
karıncası 
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Yap rak bi ti, bit ki ler le bes le nen ve Ap hi do idea alt fa mil -

ya sı na da hil olan bir bö cek tü rü dür. Bi li nen yak la şık

4000 tür yap rak bi ti var dır ve bun lar 10 fa mil ya da top la -

nır lar. Bu gü ne ka dar tes pit edil miş en es ki yap rak bi ti

tür le ri Kar bo ni fer dö ne min de (354 - 290 mil yon yıl) ya -

şa mış tır. Ve ara dan ge çen 300 mil yon yıl dan da ha uzun

sü re ye rağ men en kü çük bir de ği şik li ğe uğ ra ma mış tır. 

Günümüz yaprak biti 

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya          

www.evrimaldatmacasi.com



Baş kıs mı nın öne doğ ru uza ma sıy la dik kat çe ken bu kın -

ka nat lı bö cek tü rü 45 mil yon yıl dır am ber için de mu ha fa -

za edil miş tir. Bö ce ğin gü nü müz de ki ör ne ği ile am ber için -

de ki fo si li kar şı laş tı rıl dı ğın da mil yon lar ca yıl dır hiç bir

de ği şik lik gös ter me di ği açık ça an la şıl mak ta dır. Bu da ev -

rim te ori si nin za man için de kü çük de ği şik lik ler le tür le rin

ye ni tür le re dö nüş me si id di ası nın hiç bir ge çer li li ği nin ol -

ma dı ğı nı açık ça gös ter mek te dir. 
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Günümüz
geniş hortumlu
böceği 

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya          
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Ba lon ba lı ğı mil yon lar ca yıl dır hiç bir de ği şi me uğ ra -

ma dan var lı ğı nı de vam et tir mek te dir. 95 mil yon yıl ön -

ce ya şa yan ba lon ba lık la rıy la, bu gün ya şa yan la rın ta -

ma men ay nı ol ma sı, ev rim ci le rin as la açık la ya ma ya -

cak la rı bir du rum dur. Fo sil le rin gös ter di ği ger çek, can -

lı la rı Al lah'ın ya rat tı ğı dır.  

www.evrimefsanesi.com

Dö nem: Me zo zo ik
za man, Kre ta se 
dö ne mi
Yaş: 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nan

Günümüzde yaşayan
balon balığı (yanda)
Altta ise 95 milyon
yıllık balon balığı
fosili.





MÜMİNLERİN HA YA TI NIN
AMA CI: AL LAH RI ZA SI

Al lah, rı za sı na uyan la rı bu nun la kur tu luş
yol la rı na ulaş tı rır ve on la rı Ken di iz niy le ka -
ran lık lar dan nu ra çı ka rır. On la rı dos doğ ru
yo la yö nel tip-ile tir. (Ma ide Su re si, 16)

İ
man edenlerle diğer insanlar arasındaki fark nedir? Bu

soruya samimi olarak iman etmeyenlerden farklı cevaplar

gelebilir. Onlar, müminlerle aralarında kültürel ve ahlaki

bazı ayrılıklar olduğunu söyleyebilirler. Salih müminlerin

"dünya görüşü"nün farklı olduğunu, onların bazı "değer"lere

inandıklarını, kendilerinin ise bu "değer"leri kabul etmedikleri-

ni öne sürebilirler. Müslümanların kendilerinden fikri yönde

farklılıklar taşıdıklarını belirtebilirler.

Ama aslında bu söyledikleri, yalnızca temel bir farklılığın

sonuçları olarak ortaya çıkmıştır ve yalnızca gözle görülür bazı

farklılıklardır. Onlar, salih müminlerin gerçekte kendilerinden

ne yönde farklı olduklarını çoğunlukla anlayamazlar. (Zaten bu

farkı anlamamış oldukları için mümin değillerdir.) Müslüman,

Allah'ın, dinine bağlananlara verdiği bir isimdir. Kuran'da tarif

edilen Müslümanları diğer insanlardan ayıran temel fark, bu

insanların Allah'ın sonsuz kudretinin tam anlamıyla farkında

olmalarıdır. Allah'ın sonsuz kudretinin farkında olmak ise, yal-

nızca, Yaratıcımız Yüce Allah'ın var olduğunu tasdik etmek

demek değildir. Allah Kuran'da bu gerçeği şöyle bildirmektedir:
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De ki: "Gök ler den ve yer den siz le re rı zık ve ren kim -
dir? Ku lak la ra ve göz le re ma lik olan kim dir? Di ri yi ölü -
den çı ka ran ve ölü yü di ri den çı ka ran kim dir? Ve iş le ri
evi rip-çe vi ren kim dir?" On lar: "Al lah" di ye cek ler dir.
Öy ley se de ki: "Pe ki siz yi ne de kor kup-sa kın ma ya cak
mı sı nız? İş te bu, si zin ger çek Rab bi niz olan Al lah'tır.
Öy ley se hak tan son ra sa pık lık tan baş ka ne var? Pe ki,
na sıl ha la çev ri li yor su nuz?" (Yu nus Su re si, 31-32)

Ayette soru sorulan kişi, Allah'ın varlığına inandığını söyle-

yen ve O'nun sıfatlarını kabul eden, ama tüm bunlara rağmen,

"Allah'tan korkup-sakınma" özelliğinden yoksun olan ve

Allah'tan yüz çevirmiş biridir. Kuran'da haber verildiği gibi,

şeytan da Allah'ın varlığına inandığını, Rabbimiz'den korktuğu-

nu söylemekte, buna rağmen akılsızca isyankar bir tavır gös-

termekte ve çok çirkin bir ahlak sergilemektedir.

Allah'ın büyüklüğünü kavramak bu apaçık gerçeği sadece

sözle dile getirmekten ibaret değildir. Müslümanlar Allah'ın

varlığının ve büyüklüğünün farkına varan, O'nu çok seven,

O'ndan "korkup-sakınan" ve hayatlarını farkına vardıkları bu

büyük gerçeğe göre düzenleyen insanlardır. Diğerleri ise, ya

Allah'ı inkar edenler, ya da Allah'ın varlığını üstteki ayette tarif

edilen kişininkine benzer bir tarzda kabul etmesine rağmen

Allah'tan "korkup-sakınmayanlar"dır. 

Bu özellikteki insanların yaşamları, kendilerini yaratmış olan

Allah'ın farkında olmadan geçirilen yaşamlardır. Bunlar, büyük

bir akılsızlıkla, hayatlarının kim tarafından, nasıl ve neden baş-

latıldığını göz ardı ederler. Kendi akıllarınca, zihinlerinde,

Allah'a ve O'nun dinine yer olmayan yeni bir hayat kurmaya

çalışırlar. Kuran'da ise, böyle bir yaşamın boş ve çürük bir

temele dayandığını, yıkımla bitmeye mahkum olduğunu Rabbi-

miz şu hikmetli benzetmeyle anlatır:
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Bi na sı nın te me li ni, Al lah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze -
ri ne ku ran kim se mi ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me -
li ni gö çe cek bir ya rın ke na rı na ku rup onun la bir lik te
ken di si de ce hen nem ate şi içi ne yu var la nan kim se
mi? Al lah, zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez.
(Tev be Su re si, 109)

Allah'ın ayette de haber verdiği gibi, Kuran'da tarif edilen

şekilde bir imana sahip olmayanların yaşamları, "yıkılacak

yar"ların kenarlarına kuruludur. Onların hayattaki tek amaçları

"bu dünya"da mutluluğu ve rahatlığı elde etmektir. Bu insanla-

rın kimi, kendine "zengin olmak" gibi bir hedef belirler. Bu

hedefine ulaşmak için elinden geleni yapacak, tüm fiziki ve

beyinsel gücünü zengin olmak için kullanacaktır. Kimisi de

hayattaki amacını "itibar sahibi ve ünlü bir insan olmak" olarak

saptar. Bunu elde etmek için de elinden gelen herşeyi yapar.

Her türlü zorluğa katlanır, çeşitli fedakarlıklarda bulunur. Ama

bunların hepsi, ölümle birlikte yok olacak olan, yalnızca dünya

hayatına dair hedeflerdir. Hatta birçoğu henüz hayattayken de

kaybedilebilir. Dahası söz konusu kimseler bu hedeflerine ulaş-

salar, hayatları boyunca bu hedeflerine sahip olsalar, hatta

planladıklarından çok daha fazlasını elde etseler dahi hiçbir

zaman elde ettikleri onları manen tatmin etmeyecek, arayışı

içinde oldukları huzur, mutluluk, sevgi ve rahatlığı elde edeme-

yeceklerdir. Çünkü gerçek mutluluk, derin sevgi ve kalp rahat-

lığı ancak samimi imanla kazanılan birer nimettir. 

Oysa mümin, Allah'ın varlığının ve gücünün farkındadır.

Allah'ın onu niçin yarattığını ve ondan neler istediğini bilir. Bu

nedenle de dünyadaki asıl amacı Allah'ın razı olduğu bir kul

olmak için çalışmaktır. Kendisini amacına ulaştıracak her yolu

dener, bunun için ciddi bir çaba gösterir. Bu sayede -diğer

insanlar için kesin bir yıkımdan başka bir şey olamayan- ölü-
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mün de gerçek manasını bilir: Ölüm asla bir yokoluş değil, asıl

hayata geçiş aşamasıdır. 

Mümin olmayanların bir kısmı, büyük bir akılsızlık örneği ola-

rak hayatlarının tesadüfen ve "kendi kendine" oluştuğunu san-

dıkları gibi, hayatlarını bitiren ölümün de "kendi kendine" olu-

şan bir "kaza" olduğunu düşünürler. Oysa hayatı yaratan da

ölümü yaratan da Allah'tır. Asla bir tesadüf ya da kaza olma-

yan ölüm, Allah'ın özel olarak yarattığı, zamanı ve yeri belir-

lenmiş bir olaydır. 

İşte mümin de, Allah'ın herşeye hakim olduğunu bilen ve

ölümün bir son değil, asıl hayata (ahiret) geçiş aşaması olduğu-

nu kavrayan insandır. Bu gerçeklerin farkındayken de, elbette

diğerleri gibi hayatını "yıkılacak bir yarın kenarına" kurmaz.

Kendisini ve tüm evreni Yaratan'ın Yüce Rabbimiz olduğunu,

hayatın, ölümün ve ölüm-sonrası gerçek hayatın asıl sahibinin

Allah olduğunu bildiği için, Allah'a yönelir. Paranın, makam ve

mevkinin, fiziki güzelliğin Allah'ın yarattığı ve her an yaratmaya

devam ettiği bu düzen içinde asıl kurtuluş yolu olmadığını

görür. Bunlar ancak, Allah'ın koyduğu kurallar sayesinde kısa

bir süre işleyecek olan "sebep"lerdir. Allah'ın yaratmış olduğu

düzenin temeli ise Allah'ın rızasıdır. Çünkü Allah sadece rıza-

sına uyanları doğru yola iletecektir:

Al lah, rı za sı na uyan la rı bu nun la kur tu luş yol la rı na
ulaş tı rır ve on la rı Ken di iz niy le ka ran lık lar dan nu ra
çı ka rır. On la rı dos doğ ru yo la yö nel tip-ile tir. (Ma ide
Su re si, 16)

Mümin, Allah'ın rızasını aradığı için mümindir. İşte mümini,

diğerlerinden ayıran en önemli fark buradadır. Müminler, dinin

Allah'ın rızasını kazanmak için izlenecek hak yol olduğunu bilir-

ken, birçoklarının cahilce düşüncelerine göre din, birtakım

inançları içeren kurallar bütünüdür ve hayatlarında önemli bir
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yeri yoktur. Hiç şüphesiz bu insanlar, bu yanılgılarının acısını

dünyada her yönüyle yaşamaktadırlar, ahirette karşılaşacakları

acı son ise çok daha büyüktür.

Zaten gerçek müminlerle, mümin taklidi yapan ikiyüzlüler

(münafıklar) arasındaki ayrım da burada ortaya çıkar. Mümin-

ler, dini Allah'ın rızası için şevkle, istekle ve coşkuyla yaşarken,

münafıklar kendilerince birtakım menfaatler elde etmek için

sadece taklidi tavırlar gösterirler. Samimi olarak dine inanma-

dıkları ve din ahlakını yaşamadıkları halde, inanıyormış ve yaşı-

yormuş gibi yaparlar. Müminler 5 vakit namazlarını "huşu"

(Allah'a karşı saygı dolu bir korku) içinde kılarken (Müminun

Suresi, 1-2), münafıkların namazı insanlara "gösteriş" olsun

diye (Maun Suresi, 6) kılmaları da bundandır. Aynı şekilde

münafıklar, Allah yolunda yapılan harcamayı (infak) da gerçek-

te Allah rızası için değil, yine insanlara gösteriş olsun diye

yaparlar:

Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma -
yıp, in san la ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak
eden gi bi min net ve ezi yet ede rek sa da ka la rı nı zı
ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru mu, üze rin de
top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer; üze -
ri ne sağ nak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak
bı ra kı ve rir. On lar ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç
ye ti re mez (el de ede mez)ler. Al lah, ka fir ler top lu lu -
ğu na hi da yet ver mez. (Ba ka ra Su re si, 264)

Al lah Rı za sı İçin Cid di Bir Ça ba

Bazı insanlar kendilerine tek hedef olarak belirledikleri dünya

nimetlerini elde etmek için çok büyük bir çaba gösterirler.

Zengin olmak, statü kazanmak ya da başka menfaatler için elle-

rinden gelen herşeyi yaparlar. Çok kısa süre içinde tümüyle
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ellerinden gidecek olan "az bir değer" (Tevbe Suresi, 9) uğru-

na büyük bir yarış içine girerler. Onlarınkinden çok daha büyük

bir karşılığa, elde ettikleriyle kıyaslanması asla mümkün olma-

yan en büyük nimete, Allah'ın rızasına ve cennetine talip olan

müminler de bu hedefleri için ciddi bir çaba gösterirler. Allah,

Kuran'da, müminin bu özelliğini şöyle tarif eder:

Kim çar ça buk ola nı (ge çi ci dün ya ar zu la rı nı) is ter se,
ora da is te di ği miz kim se ye di le di ği mi zi ça buk laş tı rı rız,
son ra ona ce hen ne mi (yurt) kı la rız; ona, kı nan mış ve
ko vul muş ola rak gi der. Kim de ahi re ti is ter ve bir mü -
min ola rak cid di bir ça ba gös te re rek ona ça lı şır sa, iş te
böy le le ri nin ça ba sı şük re şa yan dır. (İs ra Su re si, 18-19)

Mü min Al lah rı za sı ve ahi ret için "cid di bir ça ba gös te rek" ça -

lı şır. Tevbe Suresi'nin 111. ayetinde bildirildiği gibi, mümin

malını ve canını Allah için "satmıştır."

Al lah'a "ma lı nı ve ca nı nı sat mış" olan bir in san, Al lah rı za sı

için kar şı la şa ca ğı hiç bir zor luk tan et ki len me ye cek tir. Al lah rı -

za sı dı şın da hiç bir şe ye yö nel me ye cek tir. Be de ni ve sa hip ol -

du ğu mal lar "onun" de ğil dir ki, bun lar ko nu sun da ken di nef si nin

ben cil tut ku la rı na uy sun. Be de ni nin ve sa hip ol du ğu her şe yin

sa hi bi Al lah'tır, tüm bun la rı O'nun is te di ği şe kil de kul la na cak tır.

Bunların yanı sıra göstereceği çabanın gerçekten ciddi olup

olmadığı da denenecektir. Allah yolunda hiçbir şeyden çekin-

memelidir. Çünkü münafıklar da, eğer kendileri için "yakın bir

yarar" görürlerse, görünürde Allah rızasına uygun olan bir işe

-Allah'ın rızasını değil de, bu "yakın yarar"ı elde edebilmek için-

girişebilirler:

Eğer ya kın bir ya rar ve or ta bir se fer ol say dı, on lar
(mü na fık lar) mut la ka se ni iz ler ler di. Ama zor luk on -
la ra uzak gel di. "Eğer güç ye tir sey dik mu hak kak se -
nin le bir lik te çı kar dık." di ye sa na Al lah adı na ye min
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ede cek ler. Ken di ne fis le ri ni he la ka sü rük lü yor lar.
Allah on la rın ger çek ten ya lan söy le dik le ri ni bi li yor.
(Tev be Su re si, 42)

Dolayısıyla mümin olmanın ölçülerinden biri, Al lah rı za sı na

kar şı iç li bir is tek duy mak ve ge rek ti ğin de bu yol da fe da kar lık

gös ter mek ten ka çın ma mak tır. Mü min ler, "ka tık sız ca (ahi ret -
te ki asıl) yur du dü şü nüp anan ih las sa hip le ri"dir ler. (Sad

Su re si, 46) Mü min, Al lah'ın rı za sı nın ya nın da baş ka çı kar lar gö -

zet mez. Al lah'tan, rı za sı nı, rah me ti ni ve cen ne ti ni umar, çün kü

ayette bildirildiği üzere, "Er kek ol sun, ka dın ol sun inan mış
ola rak kim sa lih bir amel de bu lu nur sa, on lar cen ne te gi -
re cek ve on lar, bir 'çe kir de ğin sır tın da ki to mur cuk ka -
dar' bi le hak sız lı ğa uğ ra ma ya cak lar dır." (Ni sa Su re si, 124)

Gö rül dü ğü gi bi Al lah'ın Ku ran'da ta rif et ti ği mü min mo de li

son de re ce açık ve net tir. Al lah'a ve ahi re te "ke sin bir bil giy -
le" (Lok man Su re si, 4) iman edip, son ra da Al lah yo lun da "cid -

di bir ça ba" gös te ren le rin yur du dur cen net. Al lah'a an cak "bir

ucun dan iba det" edip, Al lah'ın rı za sı nın ya nın da ken di ba sit

dün ye vi çı kar la rı nı ko ru ma ya ça lı şan la rın du ru mu nu ise, Rab bi -

miz Ku ran'da şöy le açık la mak ta dır:

İn san lar dan ki mi, Al lah'a bir ucun dan iba det eder,
eğer ken di si ne bir ha yır do ku nur sa, bu nun la tat min
bu lur ve eğer ken di si ne bir fit ne isa bet ede cek olur -
sa yü zü üs tü dö nü ve rir. O, dün ya yı kay bet miş tir, ahi -
re ti de. İş te bu, apa çık bir ka yıp tır. (Hac Su re si, 11)

Mü min kendi çıkarlarını gözetmeden sadece Allah rızasını

arayarak Al lah'ın Ku ran-ı Ke rim'de bil dir di ği, Pey gam ber Efen -

di miz (sav)'in hük met ti ği sı nır la rı özen le ko rur, bu ko nu da sa -

bır lı ve iti dal li dav ra nır. Al lah'ın sı nır la rı nı ko ru mak ko nu sun da

hiç bir şey onu gev şek li ğe sü rük le mez. Her anın da Al lah'ın ken -

di sin den ra zı ola ca ğı şe kil de dav ran mak için ti tiz lik gös te rir.
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İman sa hi bi bir in san iba det le ri ni de büyük bir ti tiz lik le ye ri ne

ge ti rir, Al lah’ın farz kıl dı ğı 5 va kit na maz, ab dest ve oruç gi bi

iba det le ri ni ya şa mı bo yun ca şevk le sür dü rür. Al lah’ın tüm

Müs lü man la ra bil dir di ği emir le ri nin ya nı sı ra özel ola rak Müs -

lü man ka dın la ra bil dir di ği emir ve ya sak la rı da bu lun mak ta dır.

Bun lar dan bi ri de, ba şör tü sü dür. Ku ran'a gö re Müs lü man ka -

dın, ba şör tü sü tak mak ve Ku ran ayet le rin de bil di ri len şe kil de

te set tü rü ne dik kat et mek le yü küm lü dür. Mü min ka dın la rın bu

yü küm lü lü ğü Kuran'da şu şe kil de ha ber ve ril miş tir:

Mü min ka dın la ra da söy le: "Göz le ri ni (ha ra ma çe vir -
mek ten) ka çın dır sın lar ve ırz la rı nı ko ru sun lar; süs le -
ri ni açı ğa vur ma sın lar, an cak ken di li ğin den gö rü ne ni
ha riç. Ba şör tü le ri ni, ya ka la rı nın üs tü nü (ka pa ta cak
şe kil de) koy sun lar..." (Nur Su re si, 31)

Pey gam ber Efen di miz (sav)’in ha dis-i şe rif le rin de de, ka dı nın

na sıl gi yin me si ve na sıl if fet li ol ma sı ge rek ti ği açık ça ta rif edil -

miş tir. Her asır da o dev rin İs lam alim le ri ba şör tü sü nün öne mi -

ne dik kat çek miş ler ve bu ko nu nun öne mi üze ri ne fi kir bir li ği

et miş ler dir. Be di üz za man Sa id Nur si de Emir dağ La hi ka sı isim -

li ese rin de: “Bin üç yüz el li se ne de ve her asır da üç yüz el li mil yon

Müs lü man la rın kud sî bir düs tur-u ha yat-ı iç ti ma îsi (sos yal ha ya tın

mu kad des bir pren si bi) ve üç yüz el li bin tef si rin mâ nâ la rı nın it ti fak -

la rı na ik ti da en (uya rak) ve bin üç yüz el li se ne de geç miş ec dat la rı -

mı zın iti kad la rı na it ti ba en (ata la rı mı zın inanç la rı na ta bi ola rak) te -

set tür hak kın da ki...” (Emir dağ La hi ka sı, 361) di ye rek bu ger çe -

ğe dik kat çek miş tir. Bu ifa de ler den de an la şıl dı ğı üze re ba şör -

tü sü ko nu su her dö nem de İs lam alim le ri nin, üze rin de it ti fak

et tik le ri, Ku ran ayet le riy le de hük mü sa bit olan bir ko nu dur.

Mümin kadınlar Yüce Allah’ın tesettür konusundaki emrine

titizlik göstererek hem dünyada saygın, onurlu, huzurlu ve

mutlu bir yaşam sürerler hem de ahirette Allah’tan güzel bir
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karşılık umarlar. Mü mi nin asıl he de fi ahi ret tir. Al lah mü mi ne

ahi ret te son suz gü zel bir ya şam va at et mek te dir. Rab bi miz

mü min kul la rı na dün ya da da gü zel bir ha yat ve re ce ği ni va at et -

miş tir; ama bu onun dün ya da hiç zor luk ve sı kın tıy la kar şı laş -

ma ya ca ğı an la mı na gel mez. Kar şı la şa ca ğı zor luk ve sı kın tı lar

ise, onun de nen me si ve ol gun laş ma sı için dir. 

Müminin karşılaşacağı zorluklar, aslında dışarıdan zor gibi

görünen, fakat tam bir teslimiyetle içine girildiğinde, Allah'ın

kolaylaştırdığı olaylardır. Örneğin, Hz. İbrahim (as) imanından

dolayı ateşe atılmak istendiğinde Müslümanca karşılık vermiş,

inancından ve Allah'ın emirlerinden hiçbir taviz vermeyerek

ateşe atılmayı göze almıştır. Ateşe atılmak, dışarıdan bakan ve

imanın derinliğini kavramamış biri için bir insanın dünyada başı-

na gelebilecek en büyük fiziksel işkencedir. Fakat Allah'ın bu

denemesini en güzel, en teslimiyetli bir biçimde karşılayan Hz.

İbrahim (as), dışarıdan zorlu görünen bu olaydan Allah'ın yar-

dımıyla hiçbir zarar görmeden kurtulmuştur. Nitekim Allah,

Kendi rızası için sahip oldukları herşeyi ortaya koyanların hiç-

bir zarar görmeden, maddi ve manevi kazançlarla geri dön-

düklerini ayetlerinde şöyle haber verir: 

On lar, ken di le ri ne in san lar: "Si ze kar şı in san lar top -
la(n)dı lar, ar tık on lar dan kor kun" de dik le ri hal de
iman la rı ar tan lar ve: "Al lah bi ze ye ter, O ne gü zel
ve kil dir" di yen ler dir. Bun dan do la yı, ken di le ri ne hiç -
bir kö tü lük do kun ma dan bir bol luk (fazl) ve
Allah'tan bir ni met le ge ri dön dü ler. On lar, Al lah'ın
rı za sı na uy du lar. Al lah, bü yük fazl (ve ih san) sa hi bi -
dir. İş te bu şey tan, an cak ken di dost la rı nı kor ku tur.
Siz on lar dan kork ma yın, eğer mü'min ler se niz, Ben -
den kor kun. Kü für de 'bü yük ça ba har ca yan lar' se ni
üz me sin. Çün kü on lar, Al lah'a hiç bir şey le za rar ve -
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re mez ler. Al lah, on la rı ahi ret te pay sa hi bi kıl ma ma -
yı is ter. On lar için bü yük bir azab var dır. On lar, ima -
na kar şı lık küf rü sa tın alan lar dır. On lar, Al lah'a hiç -
bir şey le za rar ve re mez ler. On lar için acık lı bir azab
var dır. (Al-i İm ran Su re si, 173-177)

So nuç ta Al lah'ın rı za sı nı ara yan ve gö ze ten bir mü min için

hiç bir sı kın tı, zor luk ve üzün tü yok tur. Yal nız ca, Al lah'ın dün -

ya da bir im ti han ola rak ya rat tı ğı ve mü mi nin te vek kül, sa bır ve

tes li mi ye ti ni de ne di ği olay lar var dır. Bun lar, dı şa rı dan ba kıl dı -

ğın da sı kın tı ve zor luk gi bi gö rü nen, içi ne gi ril di ğin de ise

Allah'ın ke sin bir rah me tiy le kar şı la şı lan olay lar dır. Al lah Ku -

ran'da, mü min kul la rı na kal dı ra bi le cek le rin den faz la yük yük le -

me ye ce ği ni de bil dir miş tir. Al lah Ken di si'ne ge re ği gi bi kul luk

eden mü minler için her iki ha yat ta da gü zel lik olduğunu şöyle

bildirmiştir:

(Al lah'tan) Sa kı nan la ra: "Rab bi niz ne in dir di?" den di -
ğin de, "Ha yır" de di ler. Bu dün ya da gü zel dav ra nış lar -
da bu lu nan la ra gü zel lik var dır; ahi ret yur du ise da ha
ha yır lı dır. Tak va sa hip le ri nin yur du ne gü zel dir. Adn
cen net le ri; ona gi rer ler, onun al tın dan ır mak lar akar,
için de on la rın her di le dik le ri şey var dır. İş te Allah, tak -
va sa hip le ri ni böy le ödül len di rir. (Nahl Su re si, 30-31)

Allah rızasını gözetmede zaaf gösteren, Allah'a tam bir tesli-

miyet göstermeyen, nefsini ön planda tutan kimselerin başına

ise, bu yanlış tutumlarını değiştirip düzeltmedikleri takdirde,

Allah'ın bir uyarısı olarak azap, zorluk ve sıkıntı gelir. Mümin-

ler hata yaptıklarında, kendilerine yapılan uyarılardan ders alıp,

tevbe eder ve davranışlarını düzeltirler. İnkarcılar ise, dünyada

yaşadıkları süre boyunca Allah'ın kendilerini uğrattığı zorluk ve

sıkıntılardan, belalardan ibret almaz ve ahiretteki büyük son-

suz azabı hak edecek bir duruma gelirler. 
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Nef si ni Ta nı mak

Al lah'ın Ku ran'da, in san hak kın da ver di ği önem li bil gi ler den

bi ri de onun "ne fis sa hi bi" ol du ğu dur. Arap çada "in sa nın ken -

di si" an la mı na ge len nefs, ben lik ke li me siy le de ta nım la na bi lir.

Rab bi miz Ku ran'da, in san nef si nin iki ta ra fı ol du ğu nu bil dir -

miş tir. Bu na gö re in sa nın için de kö tü lü ğü em re den bir ta raf ve

o kö tü lük ten sa kın ma yı em re den di ğer bir ta raf bu lun mak ta -

dır. Bu ko nu ile il gi li ayet ler şöy le dir:

Nef se ve ona 'bir dü zen için de bi çim ve re ne', son ra
ona fü cu ru nu (sı nır ta nı maz gü nah ve kö tü lü ğü nü) ve
on dan sa kın ma yı il ham ede ne (an dol sun). Onu arın -
dı rıp-te miz le yen ger çek ten fe lah bul muş tur. Ve onu
(is yan la, gü nah la, bo zul ma lar la) ör tüp-sa ran da el -
bet te yı kı ma uğ ra mış tır. (Şems Su re si, 7-10)

Ayetlerden de anlaşıldığı gibi kötülük her insanın nefsinde var-

dır. Ancak her insan bu kötülükten sakınmayı ve korunmayı da

bilir. Nefsini kötülükten temizleyip arındıran kurtulacaktır.

Müminler nefislerindeki kötülüklere teslim olmaz, Allah'ın ilham

ettiği şekilde ondan sakınırlar. Hz. Yusuf (as)'ın söylediği bir

sözü haber veren, "Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü
gerçekten nefis, Rabbimin kendisini esirgediği dışında
var gücüyle kötülüğü emredendir..." (Yusuf Suresi, 53)

ayeti, müminlerin nasıl düşünmesi gerektiğini göstermektedir.

Nefs "var gücüyle kötülüğü emreden" olduğuna göre, mümin

sürekli olarak nefsine karşı uyanık olmak durumundadır. Nefs

sürekli olarak ona Allah'ın rızasının dışında alternatifler sunar

ve bu alternatifleri süslü gösterir. Fakat mümin, Allah'a olan

candan sevgisi ve Allah korkusu sayesinde, nefsin bu "şaşırtıp-

saptırıcı" özelliğine kanmaz. Daima Allah'ın rızasına uygun bir

yaşam geçirmek için doğrulara yönelir.
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Şirk ten Ka çın mak

Şirk, kısa tarifiyle Allah'ın yanında O'ndan başka bazı var-

lıkları da İlah kabul etmektir. (Allah'ı tenzih ederiz.) Bu tari-

fin üzerine, kimi insanlar, aslında şirk içinde olmalarına rağ-

men "biz Allah'tan başka İlah tanımıyoruz ki" diyebilir. Bu,

onların "şirk"in ne olduğunu anlamamış olmalarından kaynak-

lanmaktadır. Zaten, Allah'ın Kuran'da bildirdiğine göre,

Allah'a ortak koşup şirk içinde olanların bir bölümü, bu

durumlarını kabul etmemektedirler. Allah bu kişilerin duru-

munu haber vermektedir:

On la rın tü mü nü top la ya ca ğı mız gün; son ra şirk ko -
şan la ra di ye ce ğiz ki: "Ne re de (o bir şey) sa nıp da or -
tak koş tuk la rı nız?" (Bun dan) Son ra on la rın: "Rab bi -
miz olan Al lah'a and ol sun ki, biz müş rik ler den de ğil -
dik" de me le rin den baş ka bir fit ne le ri ol ma dı (kal ma -
dı.) (Enam Su re si, 22-23)

Bu ne den le kim se bu ko nu da ken din den emin ol ma ma lı, şirk

için de ol mak tan Al lah'a sı ğın ma lı dır. Çün kü şirk, çok bü yük bir

gü nah tır. Al lah di ğer gü nah ve ha ta la rı af fe de bi le ce ği ni ama şir -

ki as la af fet me ye ce ği ni Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

Ger çek ten, Al lah, Ken di si' ne şirk ko şul ma sı nı ba ğış -
la maz. Bu nun dı şın da ka la nı ise, di le di ği ni ba ğış lar.
Kim Al lah'a şirk ko şar sa, doğ ru su bü yük bir gü nah la
if ti ra et miş olur. (Ni sa Su re si, 48)

Bu ka dar bü yük bir "gü nah ve if ti ra" olan şirk, in sa nın, Al lah'a

ait olan özel lik le ri ken di zih nin de baş ka var lık la ra ver me siy le

baş lar. Oy sa var lık lar da yer alan özel lik ler (güç, gü zel lik, ze ka

vb.) on la ra "ait" de ğil dir; Al lah bun la rı on la ra, ge çi ci ve be lir li

bir sü re için ver miş tir. Bu özel lik le ri, bu var lık la ra "ait" say mak,

on la rı da Al lah gi bi var lı ğı ken din den olan bir ilah say mak de -



mek tir. Bu ise, söz ko nu su var lık la rı Al lah'ın or tak la rı sa nıp,

Al lah'a or tak koş mak ola rak ta nım la nır ve çok büyük bir ceha-

lettir. Al lah, Za tı'nın bir ve tek ol ma vas fı nı Ku ran'da şöy le

haber verir:

De ki: O Al lah, bir dir. Al lah, Sa med'dir (her şey O'na
muh taç tır, da im dir, hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır).
O, do ğur ma mış tır ve do ğu rul ma mış tır. Ve hiç bir şey
O'nun den gi de ğil dir. (İh las Su re si, 1-4)

Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi, Allah hiçbir şeye muh-

taç değildir, ama herşey O'na muhtaçtır. Ve hiçbir şey O'nun

dengi değildir. Bu gerçek reddedilip, bazı varlıkların Allah'a

muhtaç olmadığı düşünüldüğü anda ise "şirk" başlar. O zaman,

herşeyin Allah'ın kontrolünde olduğu unutulur, O'na muhtaç

olmayan bazı varlıkların var olduğu ve bunların O'ndan bağım-

sız olarak davranabildiği gibi gerçek dışı ve sapkın bir inanç

doğar. Böyle varlıkların olduğu zannedilince, Allah'tan başka

bir de onlardan yardım istenmeye, onların rızası aranmaya,

onların kuralları kabul edilmeye başlanır.

Oy sa ki, Al lah'a şirk koş ma yan mü min ler, tüm gü cün O'nun

elin de ol du ğu nu bil dik le rin den yal nız ca O'na yö ne lir ler. Al lah

mü min le rin söy le dik le ri ni Ku ran'da şöy le ha ber ver miş tir:

Biz yal nız ca Sa na iba det eder ve yal nız ca Sen den
yar dım di le riz. (Fa ti ha Su re si, 4)

Şirk koşanlar ise aslında kendilerine yardıma güç yetireme-

yecek varlıklara yönelmektedirler. Çünkü kendilerince ilah

olarak kabul ettikleri de kendileri gibi aciz kullardır. Ayetlerde

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

Ken di le ri ya ra tı lıp du rur ken, hiç bir şe yi ya ra ta ma yan
şey le ri mi or tak ko şu yor lar? Oy sa (bu şirk koş tuk la rı
güç ler ve nes ne ler) ne on la ra bir yar dı ma güç ye ti re -
bi lir, ne ken di ne fis le ri ne yar dım et me ğe. On la rı hi -
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da ye te ça ğı rır sa nız si ze uy maz lar. On la rı ça ğı rır sa -
nız da, sus kun dur sa nız da si ze kar şı (tu tum la rı) bir -
dir. Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız siz ler gi bi kul lar dır.
Eğer doğ ru ise niz, he men on la rı ça ğı rın da si ze ica -
bet et sin ler. (Araf Su re si, 191-194)

Do la yı sıy la şirk hem bü yük bir if ti ra, hem bü yük bir al dan ma,

hem de bü yük bir akıl sız lık tır. Ayet ler de şirk ko şan la rın ne ka -

dar bü yük bir akıl sız lık için de ol duk la rı nı, tüm ka ina tın sa hi bi

olan Rabbimiz şöyle bildirmektedir:

Ey in san lar, (si ze) bir ör nek ve ril di; şim di onu din le yin.
Si zin, Al lah'ın dı şın da tap mak ta ol duk la rı nız -hep si bu -
nun için bi ra ra ya gel se ler da hi- ger çek ten bir si nek bi -
le ya ra ta maz lar. Eğer si nek on lar dan bir şey ka pa cak
ol sa, bu nu da on dan ge ri ala maz lar. İs te yen de güç süz,
is te nen de. On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede -
me di ler. Şüp he siz Al lah, güç sa hi bi dir, aziz dir. (Hac
Su re si, 73-74)

Şirk, değişik şekillerde ortaya çıkar. Allah'tan başka varlıklar

ilah olarak kabul edilme sapkınlığına düşüldüğü için, onların

rızası aranmaya başlanır. Onlardan medet umulur ve onların

hükümleri kabul edilir. Böy le ce in san, ken di si ni ken di eliy le

mil yon lar ca ha ya li ila hın bo yun du ru ğu na sok muş olur. Ay nı

ken di si gi bi aciz var lık lar dan me det umar. Oy sa şirk ko şan in -

san, bü yük bir çık maz ve "zu lüm" için de dir. Al lah bu ger çe ği

bir Ku ran aye tin de şöy le ha ber ver miş tir:

"... Şüp he siz şirk, ger çek ten bü yük bir zu lüm dür."
(Lok man Su re si,13)

Ama şu nu da be lirt mek ge re kir ki bu in san, ken di ken di ne

zul met mek te dir. Çün kü ayet te bil di ril di ği gi bi, "Şüp he siz
Allah, in san la ra hiç bir şey le zul met mez. An cak in san lar,
ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar." (Yu nus Su re si, 44)



AL LAH RI ZA SI NIN
EN ÇO ĞU NU ARA MAK

M
ü min, şirk ten, Al lah'tan baş ka ha ya li ilah lar dan me -

det um mak tan, on la rın rı za sı nı ara mak tan ve on la -

rın bo yun du ru ğu al tı na gir mek ten arın mış tır. O,

yal nız ca Al lah'a kul luk eder. Al lah'ın rı za sı nı arar. Bu nu, da ha

ön ce de be lirt ti ği miz gi bi "Al lah yo lun da cid di bir ça ba" gös te -

re rek ya pa cak tır.

Al lah yo lun da "cid di bir ça ba" göstermenin yolu ise, Allah rı -

za sı nın en ço ğu nu ara mak ta dır. Mü min, önün de hep si de meş -

ru olan bir kaç se çe nek bir den bul du ğun da, ken di si ne Allah'ın

rı za sı nı en çok ka zan dı ra ca ğı nı um du ğu nu seç me li dir.

Al lah rı za sı nın en ço ğu nu ara ma yı kı sa ca şöy le ta nım la ya bi li riz:

-Mü mi nin ha ya tı nın tü mü "he lal da ire si" için de geç me li dir.

Ha ram lar açık ça be lir til miş tir ve ol duk ça az sa yı da dır. Bu bel li

ha ram la rın dı şın da, bü tün fi il ve ta vır lar söz ko nu su he lal da ire -

si için de dir. 

-Bu nun ya nı sı ra mü mi ne dü şen, Al lah'ın he lal kıl dı ğı öl çü ler

için de ken di akıl ve "ba si ret"ini kul la na rak, Al lah'ın rı za sı nın en

ço ğu nu ara ma ya yö nel mek tir. 

Bu nun la il gi li ola rak "in fak" (Al lah yo lun da har ca ma yap ma)

ko nu su iyi bir ör nek ola bi lir. Mü min, "ma lı nı ve ca nı nı" Al lah'a

sat mış tır. Elin de ki im kan la rı O'nun rı za sı na uy gun bir bi çim de

de ğer len dir me li dir. Ama bu nu ya par ken kar şı sı na de ği şik al ter -

na tif ler çı ka bi lir. Ör ne ğin elin de yük lü mik tar da bir pa ra ol du -

ğu nu dü şü ne lim. Bu nun la ken di ne ye ni bir giy si ala bi lir. Bu he -

47



lal ve ga yet meş ru bir ha re ket tir; üs tü ne ba şı na bak ma sı, te miz

ve gü zel bir gö rü nüm için de ol ma sı Al lah'ın rı za sı na uy gun dur.

Ama bu pa ra yı kul la na bi le ce ği ve Al lah'ın rı za sı nı da ha da çok

ka zan ma ya ve si le ola bi le cek baş ka bir yer ola bi lir. Ör ne ğin, bu

pa ra yı ken di sin den da ha acil bir ih ti yaç için de olan bir fa ki re

ver mek te Al lah'ın rı za sı çok da ha faz la ola bi lir. Bu, için de bu -

lun du ğu or ta ma ve şart la ra gö re in sa nın ken di vic da nıy la, ön -

ce lik li ola nı be lir le ye bi le ce ği bir du rum dur.

Bir baş ka ör nek da ha ve re bi li riz: Mü min "iyi li ği em re dip, kö -

tü lük ten men et mek le", Al lah'ın di ni ni an lat mak la, yer yü zün de -

ki zor ba lık la ra kar şı fik ri bir mü ca de le içi ne gir mek le so rum lu -

dur. Al lah'ın rı za sı nı, bu bü yük sorumluluğu üstlenmekle kaza-

nabilir. Bu so rum lu luk her za man için ba zı ön ce lik li hiz met ler

or ta ya çı ka rır. Böy le si ne bü yük bir so rum lu lu ğun ge rek tir di ği

pek çok iş var ken, Al lah'ın meş ru say dı ğı bir baş ka işi da ha ön -

ce lik li ko num da de ğer len dir mek yan lış ola cak tır. Ör ne ğin er -

kek ai le si ne bak mak la yü küm lü dür. On la rın gü ven li ği ni, ge çi mi -

ni sağ la ma gö re vi ona ve ril miş tir. Ama bu nu ba ha ne ede rek di -

ğer in san la ra iyi li ği em re dip on la rı kö tü lük ten men et me so -

rum lu lu ğu nu üze ri ne al ma ma sı el bet te ki mü mi ne ya kı şır bir

ta vır ol ma ya cak tır. 

As lın da bi raz dü şün dü ğü müz de de ğe ri az olan şe yi ter cih et -

me de "nefs"in et ki li ol du ğu nu gö rü rüz. Al lah Ka tın da de ğe ri az

olan şe yi çok ola na ter cih et mek, in sa nın nef si ne de bir "pay"

ayır ma sın dan kay nak la nır. Oy sa bir ko nu da ya pıl ma sı ge re ken,

nef si ne en ufak pay ayır ma dan yüz de yüz Al lah'ın rı za sı nı gö zet -

mek tir. Bir iş te yüz de dok san do kuz Al lah'ın rı za sı, yüz de bir

de nef si nin is tek le ri var sa, o yüz de dok san do kuz da Al lah Ka -

tın da ka bul edil me ye bi lir. Çün kü bu, in sa nın, nef si ni Al lah'a şirk

koş ma sı de mek tir. Şir kin ise yüz de bi ri bi le ge ri ka lan ame li ge -
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çer siz kıl mak için ye ter li ola bi lir. Bir iş te, Al lah'ın ya nı sı ra baş -

ka bir var lı ğa, bir kim se ye pay ayı ran la rın du ru mu nu, Rabbimiz

şöyle bir örnekle haber vermiştir:

O'nun üre tip-tü ret ti ği ekin ve hay van lar dan Al lah için

de bir pay ayır dı lar, son ra ken di zan la rın ca: "Bu

Al lah'ın dır, bu da or tak la rı mı zın dır" de di ler. Ken di

or tak la rı için olan (pay), Al lah ta ra fı na geç mez, ama

Al lah'a ait olan ken di or tak la rı nın ta ra fı na (pa yı na)

ge çer. Ne kö tü hü küm ve ri yor lar? (Enam Su re si, 136)

Kendi evi, ailesi tehlikedeyken canı pahasına bunları savunan

bir insan konu diğer müminlere zulüm, bas kı ve if ti ra ol du ğun -

da ye rin de otu rup umur suz ca baş ka iş le re da lı yor sa, bu ra da

Al lah rı za sı nın ol du ğun dan söz et mek çok zor dur. Böy le bir ta -

vır, in sa nın, nef si nin ön gör dü ğü şe kil de dav ran dı ğı nı, nef si ne ta -

bi ol du ğu nu gös te rir ki, bu İs lam'ın te me li olan "yal nız ca Al lah'a

kul luk et mek" ama cı na tü müy le ay kı rı dır. Da ha sı Al lah Ku -

ran'da nef sin ar zu la rı na gö re ha re ke t et me yi, Ken di si 'ne şirk

koş mak ola rak ta nım la mak ta dır:

Ken di is tek ve tut ku la rı nı (he va sı nı) ilah edi ne ni gör -

dün mü? Şim di ona kar şı sen mi ve kil ola cak sın? (Fur -

kan Su re si, 43)

Mü min ise, tüm var lı ğı nı, ma lı nı, ca nı nı, ha ya tı nı ve ölü mü nü

kı sa ca sı her şe yi ni Al lah'a ada mış tır. Al lah, iman eden in san la rın

bu üs tün özel li ği ni Ku ran'da şöy le ha ber ve rir:

De ki: "Şüp he siz be nim na ma zım, iba det le rim, ha ya -

tım ve ölü müm alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır."

(Enam Su re si, 162)

Kuran'da Allah'ın rızasının en çoğunun aranması ile ilgili ola-

rak anlatılan olaylardan biri, müminlerin Peygamberimiz (sav)

dönemindeki bir savaşta gösterdikleri tutumdur. O dönemde
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müminlerden bazıları karşı karşıya oldukları iki ayrı düşman

topluluğundan daha güçsüz olanla çarpışmak istemişlerdi.

Oysa Allah'ın rızası, en zora talip olup, düşmanın güçlüsüyle

savaşmayı gerektiriyordu. Allah geçmişte yaşanmış bu olayları

ayetlerde şöyle haber vermektedir:

Ha ni Al lah, iki top lu luk tan bi ri nin mu hak kak si zin

ola ca ğı nı va adet miş ti; siz de güç süz ola nın si zin ol -

ma sı nı is ti yor du nuz. Oy sa Al lah, söz le riy le hak kın ve

in kar eden le rin ar ka sı nı kes mek (kö kü nü ku rut mak)

is ti yor du. O, suç lu-gü nah kar lar is te me se de, hak kı

ger çek leş tir mek ve ba tı lı ge çer siz kıl mak için (böy le

is ti yor du.) (En fal Su re si, 7-8)

So nun da Al lah, mü min le ri güç lü olan top lu luk la kar şı laş tır dı.

Mü min le ri Ken di rı za sı nın en ço ğu na yö nelt miş ol du. Ve

Allah'ın yar dı mıy la mü min ler ga lip gel di ler.

Yu ka rı da söz et ti ği miz ör nek geç miş te, Pey gam be ri miz (sav)

dö ne min de ya şa mış mü min le rin, o dö ne min şart la rı için de kar -

şı laş tık la rı bir olay dır. Ama her dö nem de Müs lü man lar fark lı

olay lar la de ne ne bi lir ler. Ör ne ğin gü nü müz de Müs lü man la rın,

Ku ran'ı ve ya ra tı lı şı in kar eden le re, top lum için de ah lak sız lık la -

rın yay gın laş ma sı için ça lı şan la ra kar şı fik ri bir mü ca de le yü rüt -

me le ri ge rek mek te dir. Müminler her zaman için sorumluluğu-

nu taşıdıkları bu fikri mücadele için neyin "en hayırlı" olduğu-

nu tespit edip, onu uygulamalıdırlar. Çünkü böyle bir emaneti

taşıyacak güce sahip olup da, sırf nefsi için, aciliyeti olmayan

işlerle uğraşmak Allah'ın rızasından yüz çevirmek anlamına

gelir ki her müminin böyle bir konuma düşmekten şiddetle

kaçınması şarttır.

Mü mi nin vic da nı za ten böy le bir şe yi ka bul et mez. O,

Allah'ın se çip iman ver di ği bir ki şi dir, yer yü zün de ba rış ve hu -
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zur or ta mı nın ol ma sı, Al lah'ın di ni nin ya şan ma sı ona ema net

edil miş tir. Za lim le rin ezip-zul met ti ği ve "... Rab bi miz, bi zi

hal kı za lim olan bu ül ke den çı kar, bi ze Ka tın dan bir ve li

(ko ru yu cu sa hip) gön der, bi ze Ka tın dan bir yar dım eden

yol la..." (Ni sa Su re si, 75) di yen er kek ler, ka dın lar ve ço cuk -

lar dan za yıf bı ra kıl mış lar için ça ba har ca mak la yü küm lü dür.

Al lah'ın rı za sı nın en ço ğu yal nız ca fik ri mü ca de le ko nu sun da

ge çer li de ğil dir. Mü min, ya şa mı bo yun ca yap tı ğı tüm iba det ler -

de, gün lük ya şa mın da kar şı sı na çı kan kü çük bü yük tüm olay lar -

da bu ba kış açı sı nı göz önün de bu lun dur mak zo run da dır. 

Bu ara da şu nu ha tır lat mak ge re kir: As lın da "Al lah rı za sı nın

en ço ğu" ifa de si ni, ko nu yu açık la mak için kul la nı yo ruz. Al lah

rı za sı nın en ço ğun dan yüz çe vi rip, ikin ci de re ce den bir

iş le il gi len mek, as lın da Al lah'ın rı za sı na ay kı rı dır. Do la yı -

sıy la za ten Al lah'ın rı za sı nın an cak en ço ğu, Al lah'ın ra zı ol du -

ğu dur. Al lah'ın da ha az ra zı ol ma sı gi bi bir şey yok tur.

Al lah'ın rı za sı nın en ço ğu nu ara ma yıp, azıy la ye tin mek se, as -

lın da in sa nın ahi re te yö ne lik yan lış bir ba kış açı sı ta şı ma sın dan

kay nak la nır. Ken di si ni ke sin ola rak "cen ne te la yık" say ma sın -

dan do ğar. Oy sa, hiç bir in san ken di si ni ka yıt sız şart sız "cen ne -

te la yık" ola rak gö re cek du rum da de ğil dir. Ku ran'da Al lah Pey -

gam be ri mi z (sav)'e "... eğer Al lah di ler se se nin de kal bi ni

mü hür ler..." (Şu ra Su re si, 24) uya rı sın da bu lun muş tur. Du -

rum böy ley ken kim se nin ken di si ni te mi ze çı ka ra cak bir ha li ol -

ma dı ğı or ta da dır.

Za ten Al lah'ın Ku ran'da ta rif et ti ği sa mi mi bir mü min, ken di -

si ni as la cen ne te git me yi ke sin ola rak hak et miş ola rak gör mez,

böy le yanlış bir dü şün ce ye ka pıl maz. Mü mi nin özel lik le rin den

bi ri, Al lah'a "kor ku ve umut" (Araf Su re si, 56) ta şı ya rak dua

et mek tir. 
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Ger çek iman sa hi bi ol ma yan kim se ler ise, Al lah'tan ge re ği gi -

bi kork ma dık la rı ve iyi iş ler yap tık la rı nı san dık la rı için, ken di le -

ri nin ke sin ola rak cen ne te gi de cek le ri ni dü şü nür ler. Al lah'ın

ba ğış la yı cı lı ğı nı, "na sıl ol sa ba ğış la na ca ğız" gi bi yan lış bir man tık

çı kar mak için kul la nır lar. Bu, Al lah'tan ge re ği gi bi kor kup sa kın -

ma yan kim se le rin tu tu mu dur. Al lah bu kim se le rin du ru mu nu

bir aye tin de şöy le bil dir miş tir:

On la rın (mü min le rin) ar dın dan yer le ri ne ki ta ba mi -

ras çı olan bir ta kım 'kö tü kim se ler' geç ti. (Bun lar) Şu

de ğer siz olan (dün ya)ın ge çi ci-ya ra rı nı alı yor ve: "Ya -

kın da ba ğış la na ca ğız" di yor lar. Bu nun ben ze ri bir ya -

rar ge lin ce onu da alı yor lar. Ken di le rin den Al lah'a

kar şı hak kı söy le mek ten baş ka bir şe yi söy le me ye -

cek le ri ne iliş kin Ki tap sö zü alın ma mış mıy dı? Oy sa

için de ola nı oku du lar. (Al lah'tan) Kor kan lar için ahi -

ret yur du da ha ha yır lı dır. Ha la akıl er dir me ye cek mi -

si niz? (Araf Su re si, 169)

Bir de dünyada kendilerine geniş imkanlar verilmesine alda-

narak, Allah'a gönülden iman edip salih amellerde bulunmadık-

ları halde, Allah'ın kendilerini sevdiği sonucunu çıkaranlar ve

buradan hareketle -varlığını kesin şekilde kabul etmeseler de-

cennette ağırlanacaklarını sananlar vardır. Bu kişilerle ilgili

Allah'ın Kuran'da verdiği örneklerden biri şöyledir:

On la ra iki ada mın ör ne ği ni ver; on lar dan bi ri ne iki

üzüm ba ğı ver dik ve iki si ni hur ma lık lar la do nat tık,

iki si nin ara sın da da ekin ler bi tir miş tik. İki bağ da ye -

miş le ri ni ver miş, on dan (ve rim ba kı mın dan) hiç bir

şe yi nok san bı rak ma mış ve ara la rın da bir ır mak fış -

kırt mış tık. (İki sin den) Bi ri nin baş ka ürün (ve ren

yer)le ri de var dı. Böy le lik le onun la ko nu şur ken ar ka -
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da şı na de di ki: "Ben, mal ba kı mın dan sen den da ha

zen gi nim, in san sa yı sı ba kı mın dan da da ha güç lü -

yüm." Ken di nef si nin za li mi ola rak (böy le ce) ba ğı na

gir di (ve): "Bu nun son su za ka dar ku ru yup-yok ola ca -

ğı nı san mı yo rum" de di. "Kı ya met-sa ati'nin ko pa ca ğı -

nı da san mı yo rum. Bu na rağ men Rab bi me dön dü rü -

le cek olur sam, şüp he siz bun dan da ha ha yır lı bir so -

nuç bu la ca ğım." (Kehf Su re si, 32-36)

Mü min ise, yu ka rı da ki zih ni yet te ki in san la rın ak si ne "iman et -

tik ten son ra doğ ru yol dan çık mak"tan kor kar. Ku ran'da mü -

min le rin bu nun la il gi li du ası nı Rab bi miz şöy le bil dir miş tirr:

"Rab bi miz, bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra kalp le ri -

mi zi kay dır ma ve Ka tın dan bi ze bir rah met ba ğış la.

Şüp he siz, ba ğı şı en çok olan Sen sin Sen." (Al-i İm ran

Su re si, 8) 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, bu korku mümin için

tedirginlik ya da huzursuzluk meydana getirecek bir korku

değildir. Aksine Allah korkusu mümini harekete geçiren, cen-

nete layık bir kul olma konusunda büyük bir şevk kazandıran,

dünya hayatını en güzel şekilde değerlendirmesini sağlayan bir

duygudur.  

Mü min ge çi ci ve kı sa bir yurt olan dün ya da Al lah'ın hoş nut -

lu ğu nu ka zan mak he de fin de dir. Tek dü şün ce si kar şı kar şı ya ol -

du ğu bü yük olay dır: Ke sin ola rak bir gün öle cek ve Al lah'ın hu -

zu run da he sap ve re cek tir. Bu he sap onu ebe di yı kı ma ya da

kur tu lu şa ta şı ya cak tır. Böy le si ne bü yük bir olay la kar şı kar şı -

yay ken baş ka he sap lar pe şin de koş mak ya da umur suz dav ran -

mak el bet te akıl ka rı de ğil dir.

Mü min, kur tu lu şu için "Al lah'ın rı za sı nın en ço ğu"nu ara mak -

la yü küm lü dür. Al lah'ın rı za sı nın en ço ğu nu ara ma mak, kar şı
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kar şı ya olu nan teh li ke nin de far kın da ol ma mak de mek tir. Ce -

hen nem ve Al lah Ka tın da aşa ğı lan ma teh li ke sin den kur tul mak

için el bet te in sa nın elin den ge le nin en faz la sı nı yap mak için ça -

ba har ca ma sı ge rek mek te dir. 

Dün ya da kar şı la şı la bi le cek teh li ke ler de gös te re ce ği miz ta vır

ve ça bay la il gi li bir kaç ör nek, Al lah rı za sı nın en ço ğu nu ara ma -

nın na sıl ola ca ğı nın da ha iyi an la şıl ma sı na yar dım cı ola cak tır:

-Met re ler ce yük sek lik te ki dev bir su bas kı nı na se bep olan

sel le kar şı kar şı ya kal dı ğı mız da ve su la rın bü yük bir hız la yük -

sel di ği ni gör dü ğü müz de, kur tul mak için, kaç tı ğı mız on kat lı

apart ma nın en üst ka tı na mı çı ka rız, yok sa be şin ci kat ta du rup

"her hal de bu ka da rı ye ter li olur" mu de riz?

-Apart ma nın en üst ka tı na pa ra lı bir asan sör le çı kıl dı ğı nı ve

asan sö rün bir da ha se fer yap ma ya ca ğı nı var sa ya lım. Ce bi miz de

de tam en üst ka ta çı ka cak ka dar pa ra var. Bu du rum da en üst

ka ta çık mak için ce bi miz de ki bü tün pa ra yı ver mez mi yiz? Yok -

sa se lin ulaş ma teh li ke si olan bir baş ka ara ka ta çık mak la mı ye -

ti ni riz? 

-Sel den kur tul mak için sı ğın dı ğı mız apart ma nın al tın cı ka tın -

da bir eğ len ce dü zen len miş ol du ğu nu dü şü ne lim. Böy le bir du -

rum da eğ len ce ye ka tı lıp, al tın cı ka tın yük sek li ğiy le mi ye ti ni riz,

yok sa gö zü müz hiç bir şe yi gör me den en üst ka ta mı çı ka rız?

-Bir baş ka ör nek ola rak; bir ya kı nı mı zın kalp kri zi ge çir di ği ni

ve ya baş ka bir se bep le has ta ne ye ye tiş ti ril me si ge rek ti ği ni dü -

şü ne lim. Bu du rum da has ta ne ye ye tiş mek için ara ba yı ma kul

ola bi le cek en yük sek hız la mı sü re riz, yok sa "bu ka da rı ye ter -

li, bi raz da ha da yan sın" mı de riz?

Ver di ği miz ör nek ler den an la şı la ca ğı gi bi in san bir teh li key le

kar şı kar şı ya kal dı ğın da he men ha re ke te geç mek te, elin de ki tüm

im kan la rı teh li ke den kur tul mak için se fer ber ede bil mek te dir.
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Ce hen nem ise in san için en bü yük teh li ke dir. El bet te ki Al lah rı -

za sı nın en ço ğu nu ara yan in sa nın en önem li amaç la rın dan bi ri bu

teh li ke den uzak kal ma is te ği dir. Şim di mah şer gü nü her ke sin

mut la ka çev re sin de top la na ca ğı bil di ri len ce hen ne min ke na rın -

da bu lun du ğu nu zu, ce hen ne mi tüm deh şe tiy le gör dü ğü nü zü

dü şü nün... Böy le bir du rum da ba zı al ter na tif ler le kar şı laş sa nız,

hiç te red düt et me den Al lah'ın rı za sı nın en ço ğu nu seç mez mi -

si niz? Ce hen ne min ya nı na var dık tan son ra böy le bir se çim im -

ka nı kal ma ya ca ğı na, yal nız ca ya pı lan la rın he sa bı ve ri le ce ği ne gö -

re, şim di den ay nı man tık la ha re ket et mek ge re kir. Ni te kim mü -

min her an ahi ret ha ya tı na ge çe cek miş gi bi, ce hen ne min ya kın -

lı ğı nı dü şü ne rek ha re ket eder. Çün kü Al lah, ahi ret te ki piş man -

lı ğın fay da ge tir me ye ce ği ni Ku ran'da pek çok aye tiy le be lirt miş -

tir. Bu ko nu da ki ayet ler den bi ri şöy le dir:

(Ce hen ne min) İçin de on lar (şöy le) çığ lık atar lar:

"Rab bi miz, bi zi çı kar, yap tı ğı mız dan baş ka sa lih bir

amel de bu lu na lım." Si ze or da (dün ya da), öğüt ala -

bi le cek ola nın öğüt ala bi le ce ği ka dar ömür ver me -

dik mi? Si ze uya ran da gel miş ti. Öy ley se (aza bı) ta -

dın; ar tık za lim ler için bir yar dım cı yok tur. (Fa tır

Su re si, 37)

Di ğer ta raf tan in san, teh li ke den uzak laş mak için bu ka dar ça -

ba la dı ğı gi bi, ni me ti el de et mek için de ça ba har ca ma lı dır. Cen -

ne tin azı na ra zı ol mak da akıl cı bir dav ra nış de ğil dir. Al tın do lu

bir ada dan ge miy le ay rı lır ken, im ka nı nız ol sa ala bi le ce ği ni zin

hep si ni al maz mı sı nız? Mü min de, ahi re te git ti ğin de "keş ke şu -

nu da yap say dım", "şu se va bı da ka zan say dım" di ye cek du rum -

da ol ma ma lı dır. Bu nun için dün ya day ken tüm im kan la rı nı kul la -

na rak, Al lah rı za sı nın en ço ğu nu seç me li dir.

İn kar eden ler, "az bir ya rar lan ma"dan (Al-i İm ran Su re si,
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197) baş ka bir şey ol ma yan dün ya yı el de et mek için el le rin den

ge le nin "en ço ğu nu" ya par lar. So nu hüs ran la bi te cek olan bu

"az bir ya rar lan ma"nın ya nın da, mü min ler için Al lah'ın rı za sı,

rah me ti ve cen ne ti var dır. Bun la ra ta lip olan mü mi nin yap ma sı

ge re ken de elin den ge le nin "en ço ğu nu" yap mak tır.

Al lah Rı za sı nın Anah ta rı: Vic dan

Mü min, ha ya tı nın her aşa ma sın da, kar şı sın da ki al ter na tif ler

ara sın dan Al lah rı za sı nın en ço ğu nu seç mek du ru mun da dır.

Allah rı za sı nın en çok han gi al ter na tif te ol du ğu nu tes pit et mek

için elin de olan en bü yük kıs tas vic da nı dır.

Mü min le ri di ğer in san lar dan ayı ran fark la rın en önem li le rin -

den bi ri, mü min le rin vic dan la rı na, in kar cı la rın ise ne fis le ri nin

em ret ti ği kö tü lük le re ta bi ol ma la rı dır. Do la yı sıy la mü mi nin do -

ğal ha li, vic da nı ile dü şün dü ğü ha li dir.

Ama bu, nefsin müminin üzerinde etkisi olmadığı anlamına

gelmez. Ayette Hz. Yusuf (as)'ın söylediğinin haber verildiği

sözde olduğu gibi, "... gerçekten nefis, -Rabbimin kendisini

esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü emredendir..."

(Yusuf Suresi, 53) Ve mümine de Allah'ın rızasına uygun olma-

yan alternatifleri emredecektir.

İşte mümin, nefsin bu oyunlarından vicdanı ile kurtulur.

Müminin bir seçim durumunda genellikle ilk düşünüp-yöneldi-

ği alternatif, Allah'ın rızasının en çoğudur. Bunun ardından nefs

devreye girerek diğer alternatifleri süslü göstermeye, bazı

"tevil"lerle (bahane tarzı açıklamalarla) bu alternatifleri kendin-

ce meşrulaştırmaya çalışacaktır. Mümin, bu tevillere aldırış

etmeden, vicdanının ona gösterdiği ilk ve kesin doğruyu uygu-

lamalıdır.
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Al lah için Sev mek

İş te Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı -
na böy le müj de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı
ya kın lık ta sev gi dı şın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo -
rum." Kim bir iyi lik ka za nır sa, Biz on da ki iyi li ği ar tı -
rı rız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, şük re de ne kar -
şı lı ğı nı ve ren dir. (Şu ra Su re si, 23)

Mü mi nin ha ya tı nın tü mü Al lah'a adan mış tır. Al lah için ya şar,

Al lah için ça lı şır ve Al lah için se ver.

"Al lah için sev me"nin ne ol du ğu, İs lam'ı ger çek an la mıy la ta -

nı ma yan bi ri için ilk baş ta pek an la şı la ma ya bi lir. Ha ya tı bo yun -

ca Al lah'a ya ban cı ol muş, O'nu ta nı ma mış bir in san, sev gi si ni

Al lah'a yö nelt me yi de bil me ye cek tir.

Ama Al lah'ı ta nı yan ve O'nun, ken di si üze rin de ki bü yük rah me -

ti ni gö ren, O'nun sa ye sin de var ol du ğu nu, Al lah'ın rah me ti sa ye -

sin de ya şa dı ğı nı ve se vip-hoş lan dı ğı her şe yin Al lah'tan gel di ği ni

fark eden mü min, el bet te Al lah sev gi si nin ve Al lah için sev me nin

üs tün lü ğü ne ula şır. Ku ran'da, mü min ler ile di ğer in san lar ara sın -

da sev gi yö nün de olu şan bü yük far kı Al lah şöy le bil dir miş tir:

İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı 'eş ve or tak' tu -
tan lar var dır ki, on lar (bun la rı), Al lah'ı se ver gi bi se -
ver ler. İman eden le rin ise Al lah'a olan sev gi le ri da ha
güç lü dür... (Ba ka ra Su re si, 165)

Ayet te gö rül dü ğü üze re, Al lah'a or tak ko şup, tü mü O'na ait

olan özel lik le ri ken di zi hin le rin de baş ka var lık la ra ve ren ler, bu

var lık la rı Al lah'ı se ver ce si ne sev mek te dir ler. Bu sev gi, Al lah'a

or tak koş ma (şirk) üze ri ne ku ru lu bir sev gi dir. 

Var olan her şe yin Al lah'a ait ol du ğu nu ve O'ndan gel di ği ni bi -

len mü min ler ise en çok Al lah'ı se ver ler. Mü min le rin, Al lah'ı bir

ve tek ola rak ta nı ma la rın dan do ğan bu bü yük fark, on la rın sev -
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gi an la yı şı nı di ğer in san lar dan tü müy le fark lı kı lar. Ku ran'da or -

tak ko şan la rın, Al lah'ın "bir ve tek" ola rak anıl ma sı na da ya na -

ma dık la rı nı Rab bi miz şöy le bil di rir:

... Sen Ku ran'da sa de ce Rab bi ni "bir ve tek" (ilah ola -

rak) an dı ğın za man, 'nef ret le ka çar va zi yet te' ge ri sin

ge ri ye gi der ler. (İs ra Su re si, 46)

An cak şu nu da be lirt me li yiz ki, or tak ko şan lar, Al lah'ın, ya nın -

da ken di put la rı var ken anıl ma sın dan ra hat sız ol ma ya bi lir ler. Ör -

ne ğin "Hem Müs lü ma nız, hem de ha ya tı mı zı ya şa rız" man tı ğı nı

se ve rek ka bul eder ler. Mü mi nin far kı na var dı ğı ger çek ise şu dur:

-Hiç bir şey (in san, mad de, olay vs.) ken di ne ait bir gü zel li ğe

sa hip de ğil dir. Bü tün her şe yi ya ra tan Al lah'tır ve on la ra sa hip ol -

duk la rı özel lik le ri ve ren de O'dur. Bir in san, ör ne ğin ken di yü -

zü nü ken di si ta sar la yıp mey da na ge tir me di ği ne gö re, o yüz de ki

gü zel lik Al lah'a ait bir gü zel lik tir. 

-Al lah bu gü zel li ği, yok tan var et ti ği in sa na ge çi ci bir sü re için

(çün kü o in san kı sa sü re de yaş la na cak ve öle cek tir) ver miş tir.

Ahi ret te bu gü zel li ği ye ni den ve da ha da mü kem mel bir bi çim -

de ya rat ma gü cü ne de yal nız ca Al lah sa hip tir.

-Ay nı in san gi bi, se vi le cek tüm var lık lar da Al lah'ın ya rat tı ğı

ve "se vim li" kıl dı ğı can lı lar dır. Rab bi miz, gü zel li ğin ger çek sa hi -

bi nin Ken di si ol du ğu nu ha tır lat mak için de, bu var lık la rı, ölüm

ve kı ya met le yok ede cek tir. Ye ni den ya ra tı lış ise ahi ret te dir. 

Du rum böy ley ken mü min, kar şı laş tı ğı tüm gü zel lik le ri, bun la -

rın Al lah'a ait ol du ğu nu ve "as lı"nın ahi ret te bu lun du ğu nu bi le -

rek se ver. Do la yı sıy la asıl sev gi si, sev di ği her şe yi ona ve ren ve

on la rın ger çek sa hi bi olan Al lah'a yö ne lik tir.

Mü mi nin sa hip ol du ğu ve Al lah'a iman üze ri ne ku ru lu olan bu

sev gi nin tam ter si ne, mü min ol ma yan lar sa hip tir. On la rın sev -

gi si, Al lah'a or tak koş ma (şirk) te me li üze ri ne ku ru lu dur. Al lah
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Ku ran'da Hz. İbrahim (as)'ın söy le di ği ni ha ber ver di ği şu söz -

ler le bu tür sev gi yi an la tır:

(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı bı ra kıp

dün ya ha ya tın da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la -

rı (ilah lar) edin di niz. Son ra kı ya met gü nü, ki mi niz ki -

mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki mi niz ki mi ni ze la -

net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir ve hiç -

bir yar dım cı nız yok tur." (An ke but Su re si, 25)

Bediüzzaman Said Nursi de bu tür bir sevgiye sahip olanları

güzel bir örnekle anlatır. Buna göre bu kişiler, elindeki aynalar

yardımıyla Güneş'e bakan bir adama benzer. Elindeki ayna kırı-

lıp da, Güneş'ten yansıttığı ışık kesilince, adam ışığı kaybetme-

nin korkusuyla kendini "yer bitirir". Ama akılsızlık yapmaktadır:

Aynadaki ışık, aynaya ait değildir ki o kırılınca ışık da yok olsun.

Işık Güneş'e aittir, aynalar onu yalnızca yansıtır.

Mümin de bütün sevgisini Allah'a yöneltecektir. Allah'ı sev-

mek ise -nasıl Güneş'e aynalarla bakılıyorsa-, Allah'ın sıfatları-

nın yansıdığı varlıkları, bu isimlerin O'na ait olduğunu bilerek

sevmektir.

Do la yı sıy la mü min, Al lah'a olan sev gi si ni, Al lah'ın sı fat la rı nı

üzer le rin de "te cel li" et ti ren ve Al lah'ın be ğen di ği ah lak ile ah -

lak lan mış mü min le ri se ve rek gös te re cek tir. Bu sev gi, soy, ırk

gi bi ya kın lık la ra ya da her han gi bir çı ka ra da ya lı de ğil dir. Yal nız -

ca Al lah'ı sev me nin so nu cun da, Al lah'ı se ven le ri sev mek ten

kay nak la nır. Ku ran'da, tüm mü min ler ara sın da ya şan dı ğı gi bi,

Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de de sa ha be ler ara sın da ya şa -

nan bu sev gi yi Rab bi miz şöy le ta rif eder:

Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp

ima nı (gö nül le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden

(mü min)le ri se ver ler ve on la ra ve ri len şey ler den do -
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la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su) duy maz lar. Ken di le -
rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz
ne fis le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri ve ben -
cil tut ku la rın dan' ko run muş sa, iş te on lar, fe lah (kur -
tu luş) bu lan lar dır. (Haşr Su re si, 9)

Al lah, mü min le rin ara sın da ki bu sev gi yi, on la ra özel ola rak

ver di ği ni de ayet ler de şöy le ha ber ver miş tir:

İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar ise, Rah -
man (olan Al lah), on lar için bir sev gi kı la cak tır. (Mer -
yem Su re si, 96)
(Ço cu ğun do ğup bü yü me sin den son ra ona de dik ki:)
"Ey Yah ya, Ki ta bı kuv vet le tut." Da ha ço cuk iken ona
hik met ver dik. Ka tı mız' dan ona bir sev gi du yar lı lı ğı
ve te miz lik (de ver dik). O, çok tak va sa hi bi bi riy di.
(Mer yem Su re si, 12-13)

Mü min ler, an cak Al lah'ı ve Al lah'a iman eden le ri samimi ve

candan se ver ler. Bu ne den le Al lah'a kar şı baş kal dı ran la ra kar -

şı hiç bir sev gi duy maz lar. Al lah Ku ran ayet le rin de bu ko nu yu

şöy le ha tır la tır:

Ey iman eden ler, Be nim de düş ma nım, si zin de düş -
ma nı nız olan la rı ve li ler (dost lar) edin me yin. Siz on -
la ra kar şı sev gi yö nel ti yor su nuz; oy sa on lar hak tan
si ze ge le ni in kar et miş ler, Rab bi niz olan Al lah'a inan -
ma nız dan do la yı el çi yi de, si zi de (yurt la rı nız dan) sü -
rüp-çı kar mış lar dır. Eğer siz, Be nim yo lum da cehd
et mek (ça ba har ca mak) ve Be nim rı za mı ara mak
ama cıy la çık mış sa nız (na sıl) on la ra kar şı ha la sev gi
giz li yor su nuz? Ben, si zin giz le dik le ri ni zi ve açı ğa vur -
duk la rı nı zı bi li rim. Kim siz den bu nu ya par sa, ar tık o,
el bet te yo lun or ta sın dan şa şı rıp-sap mış olur...
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... İb ra him ve onun la bir lik te olan lar da si ze gü zel bir

ör nek var dır. Ha ni ken di ka vim le ri ne de miş ler di ki:

"Biz, siz ler den ve Al lah'ın dı şın da tap tık la rı nız dan ger -

çek ten uza ğız. Si zi (ar tık) ta nı ma yıp-in kar et tik. Si zin -

le ara mız da, siz Al lah'a bir ola rak iman edin ce ye ka dar

ebe di bir düş man lık ve bir kin baş gös ter miş tir."

(Müm te hi ne Su re si, 1-4)

Ey iman eden ler, eğer ima na kar şı in ka rı se vip-ter cih

edi yor lar sa, ba ba la rı nı zı ve kar deş le ri ni zi ve li ler

edin me yin. Siz den kim on la rı ve li edi nir se, iş te bun -

lar zul me den kim se ler dir. (Tev be Su re si, 23)

Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim

(top lu luk) bu la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı -

ran kim se ler le bir sev gi (ve dost luk) ba ğı kur muş ol -

sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is ter ço cuk la rı, is ter

kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol sun...

(Mü ca de le Su re si, 22)

Ayet ler den de an la şıl dı ğı gi bi mü mi nin sev gi si "Al lah için sev -

mek" dı şın da hiç bir kıs ta sa bağ lı de ğil dir. Sev gi si, soy ya kın lı ğı,

mad di zen gin lik gi bi kıs tas la ra de ğil, ima na, ah lak gü zel li ği ne

bağ lı dır. Pa ra, ma kam, şöh ret gi bi söz de de ğer le rin sa hip le ri ni

de ğil, ka tık sız iman sa hip le ri ni, ya ni mü min le ri se ver.

Sev gi si ni Al lah sev gi si dı şın da ki kıs tas lar dan arın dır dı ğı na gö -

re, en çok se ve ce ği ki şi de Al lah'ın rı za sı nı en çok ara yan, en

"tak va" (Al lah'tan kor kup-sa kın ma) sa hi bi olan in san dır. Kim

mü min özel lik le ri ni üze rin de da ha çok ta şı yor sa, en çok onu

se ve cek tir. Ku ran'a bak tı ğı mız da, mü min le rin en çok, Al lah'a

en ya kın ve en "tak va" sa hi bi olan pey gam be ri sev dik le ri ni, onu

her şey den üs tün tut tuk la rı nı gö rü rüz:
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Pey gam ber, mü'min ler için ken di ne fis le rin den da ha

ev la dır… (Ah zab Su re si, 6)

Mü mi nin sev gi an la yı şı iman te me li ne da ya lı ol du ğu na gö re,

ev li li ği ni de ay nı te mel üze ri ne ku ra cak tır. Bu konuda da mü -

min ler ile Al lah'ı in kar eden ler ara sın da önem li bir fark lı lık or -

ta ya çı kar.

Mü min ol ma yan lar, ev li lik le ri ni ge nel de mad di çı kar lar üze ri -

ne ku rar lar;

Özel lik le ka dın la rın ev li lik ten bek le di ği, ço ğu za man ken di si -

ni ra hat et ti re cek "zen gin bir ko ca" bul mak tır. Ço ğu genç kız,

ka rak te rin den hiç hoş lan ma dı ğı hal de sırf pa ra sı ve şöh re ti için

bir adam la ev le ne bi lir. Bu, as lın da pa ra için ya pı lan bir ne vi ti -

ca ret an laş ma sı gi bi dir. Tek fark bu "an laş ma"nın ömür bo yu

sü re cek şe kil de ya pıl ma sı dır. Ki çoğu zaman bu da gerçekleş-

mez ve evlilikler kısa süre içinde sona erer.

Bu tür ev li lik ör nek le ri ne sık lık la rast lan mak ta dır. Sa de ce mal,

mülk ve şöh ret sa hi bi ol du ğu için yaş lı bir zen gin le ve ya kö tü ah -

lak lı bir in san la ev le nen çok sa yı da genç in san bu lun mak ta dır.

Mümin olmayanların evliliği her zaman para üzerine kurulu

değildir. Sadece fiziksel özellikler ve cinselliği kıstas alan çok

sayıda genç kız da vardır. Bunlar, "beyaz atlı prens" sandıkları

ve fiziki çekiciliğinin dışında hiçbir özellik taşımayan erkeklerle

evlenirler. 

Oy sa bu fi zi ki özel lik le rin ta ma mı kı sa sü re de yok ola cak tır.

Ev len di ği in san bir sü re son ra yaş la na cak, sağ lı ğı nı, gü cü nü ve

gü zel li ği ni yi ti re cek tir. Mut la ka yaş lan ma sı na da ge rek yok tur:

Her han gi bir za man da ka za ge çi re bi lir, sa kat ka la bi lir, felç ola -

bi lir, ölüm cül bir has ta lı ğa ya ka la na bi lir. Bu du rum da ev li lik

ne ola cak tır?
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Ev len di ği er kek le bu tür kıs tas lar uğ ru na, söz ge li mi "gö zü nün

gü zel li ği" için, ev len miş olan bir ka dın, ko ca sı bun la rı kay be der -

se, ör ne ğin kör olur sa ne ya pa cak tır? Ha ya tı nın en önem li ka -

rar la rın dan bi ri ni bir göz için ver miş ol ma sı nın çar pık lı ğı nı bel ki

an cak o za man an la ya cak tır.

Mü min ahi ret te ki son suz cen net ha ya tı nı he def ler. Tüm ha -

ya tı Al lah'ın rı za sı nı ve bu bü yük "kur tu luş ve mut lu luk"u el de

et mek üze ri ne ku ru lu dur. "Na ma zı, iba det le ri, ha ya tı ve ölü -

mü" bun lar üze ri ne ku ru lu ol du ğu na gö re, el bet te sev gi si ni ve

sev gi nin en açık gös ter ge si olan ev li li ği ni de bu te mel üze ri ne

ku ra cak tır.

Al lah rı za sı için ev li lik, "şirk" üze ri ne ku ru lan ev li lik ten el -

bet te tü müy le fark lı dır. Al lah için ya pı lan ev li li ğin kıs ta sı ise,

el bet te mal, şöh ret, fi zik gi bi ge çi ci kıs tas lar ola maz. Ev li li ği ni

de Al lah'ın rı za sı nı ara ya rak ya pa cak tır. Ev li lik için ta lip ola ca -

ğı in san da Al lah rı za sı nı en çok ka zan ma sı na ve si le ola cak

olan in san dır. Ya ni mü min özel lik le ri ne en çok sa hip olan,

iman ve tak va ca en üs tün ol du ğu na ka rar ver di ği in san...

Bun dan do la yı dır ki, Asr-ı Sa adet dö ne min de Al lah'ın rı za sı -

nı ara yan mü min ka dın lar, hep Pey gam be ri miz (sav) ile ev len -

me ye ta lip ol muş lar dır. Ak si ni ter cih eden le ri, Al lah ayet le rin -

de "dün ya ha ya tı nın süs lü-çe ki ci li ği ni is te yen ler" ola rak şöy le

ta nım la mış tır:

Ey pey gam ber, eş le ri ne söy le: "Eğer siz dün ya ha ya -
tı nı ve onun süs lü-çe ki ci li ği ni is ti yor sa nız, ge lin si zi
ya rar lan dı ra yım ve gü zel bir sal ma tar zıy la si zi sa lı -
ve re yim. Eğer siz Al lah'ı, Re su lü'nü ve ahi ret yur du -
nu is ti yor sa nız ar tık hiç şüp he siz Al lah, içi niz den gü -
zel lik te bu lu nan lar için bü yük bir ecir ha zır la mış tır."
(Ah zab Su re si, 28-29)
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Mü min Özel lik le ri

Ku ran'a gö re ya şa yan bir in san, sev gi si ni de Ku ran'a gö re ya -

şa yan la ra, ya ni mü min le re yö nel te cek tir. Mü min le rin, on la rı

se vil me ye la yık kı lan ve Al lah'a iman et me le rin den do ğan ba zı

özel lik le ri var dır. Mü min, di ğer mü min ler de bu özel lik le ri ara -

ya cak, bun la rı gör dü ğü için on la rı se ve cek tir. Bu özel lik ler bir

ki şi de ne ka dar çok or ta ya çı kar sa, ona olan sev gi si de o ka dar

ar ta cak tır. 

Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği mü min özel lik le ri nin bel li baş lı la -

rı nı şöy le mad de leş ti re bi li riz:

• Mü min ler an cak Al lah'a kul luk eder ler. O'ndan baş ka zi hin le -

rin de ilah laş tır dık la rı hiç bir var lık yok tur. (Fa ti ha Su re si, 1-7; Ni -

sa Su re si, 36)

• Al lah'tan kor kup-sa kı nır lar. Al lah'ın ya sak la dı ğı ve ya rı za sı na

ay kı rı olan bir şe yi yap mak tan çok çe ki nir ler. (Al-i İm ran Su re -

si, 102; Ya sin Su re si, 11; Te ga bün Su re si, 15-16; Zü mer Su re -

si, 23)

• Yal nız ca Al lah'a gü ve nir ler. (Ba ka ra Su re si, 249; Tev be Su -

re si, 25-26)

• Al lah'tan baş ka hiç kim se den kork maz lar. (Ah zab Su re si, 39)

• Al lah'a şük re der ler. Bu ne den le eko no mik yön den dar lık ta

ya da bol luk ta ol ma la rı on la ra her han gi bir üzün tü ya da bö -

bür len me ver mez. (Ba ka ra Su re si, 172; İs ra Su re si, 3; İb ra him

Su re si, 7)

• Ke sin bil giy le iman et miş ler dir. Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak tan

dön mek gi bi bir dü şün ce ye as la ka pıl maz lar. Her gün da ha

şevk li ve he ye can lı bi çim de hiz met le ri ni sür dü rür ler. (Hu cu rat

Su re si, 15; Ba ka ra Su re si, 4)

•Ku ran'a kuv vet le bağ lı dır lar. Tüm ha re ket le ri ni Ku ran'a gö re

dü zen ler ler. Ku ran'a gö re yan lış ol du ğu nu gör dük le ri bir ta vır -

dan he men vaz ge çer ler. (Araf Su re si, 170; Ma ide Su re si, 49; Ba -

ka ra Su re si, 121)
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• Sü rek li Al lah'ı anar lar. Al lah'ın her şe yi gö ren ve işi ten ol du -

ğu nu bi lir, sü rek li Al lah'ın son suz kud re ti ni ha tır da tu tar lar.

(Al-i İm ran Su re si, 191; Rad Su re si, 28; Nur Su re si, 37; Araf

Su re si, 205; An ke but Su re si, 45)

• Al lah kar şı sın da aciz lik le ri ni bi lir ler. Mü te va zi dir ler. (An cak

bu, in san la ra kar şı aciz gö rün mek ve ezik ta vır lar ser gi le mek

de mek de ğil dir.) (Ba ka ra Su re si, 286; Araf Su re si, 188)

• Her şe yin Al lah'tan ol du ğu nu bi lir ler. Bu ne den le hiç bir olay

kar şı sın da te la şa ka pıl maz, her za man se rin kan lı ve te vek kül lü

dav ra nır lar. (Tev be Su re si, 51; Te ğa bün Su re si, 11; Yu nus Su -

re si, 49; Ha did Su re si, 22)

• Ahi re te yö nel miş ler, asıl he def ola rak ahi re ti be lir le miş ler -

dir. An cak dün ya ni met le rin den de fay da la nır, dün ya da da cen -

net or ta mı nın bir ben ze ri ni oluş tur ma ya ça lı şır lar. (Ni sa Su re -

si, 74; Sad Su re si, 46; Araf Su re si, 31-32)

• Sa de ce Al lah'ı ve mü min le ri dost ve sır daş edi nir ler. (Ma ide

Su re si, 55-56; Mü ca de le Su re si, 22)

• Akıl sa hi bi dir ler. Her an iba det bi lin cin de ol duk la rın dan sü -

rek li dik kat li ve uya nık tır lar. De vam lı ola rak mü min le rin ve di -

nin le hi ne akıl cı hiz met ler ya par lar. (Mü min Su re si, 54; Zü mer

Su re si, 18)

• Tüm güç le riy le Al lah adı na in kar cı la ra, özel lik le in kar cı la rın

ön de ge len le ri ne kar şı bü yük bir fik ri mü ca de le ve rir ler. Hiç

yıl ma dan ve gev şe me den mü ca de le le ri ni sür dü rür ler. (En fal

Su re si, 39; Hac Su re si, 78; Hu cu rat Su re si, 15; Tev be Su re si,

12)

• Hak kı söy le mek ten çe kin mez ler. İn san lar dan çe kin dik le rin -

den do la yı ger çe ği açık la mak tan ge ri kal maz lar. İn kar eden le -

rin hak la rın da söy le dik le ri ne, alay ve sal dı rı la rı na al dır maz lar,

kı na yı cı la rın kı na ma sın dan kork maz lar. (Ma ide Su re si, 54, 67;

Araf Su re si, 2)

• Al lah'ın di ni ni teb liğ et mek için her yo lu de ner, çe şit li bi çim -

ler de in san la rı Al lah'ın di ni ne da vet eder ler. (Nuh Su re si, 5-9)
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• Bas kı cı de ğil ler dir. Mer ha met li ve yu mu şak huy lu dur lar.

(Nahl Su re si, 125; Tev be Su re si, 128; Hud Su re si, 75)

• Öf ke le ri ne ka pıl maz lar, anlayışlı ve ba ğış la yı cı dır lar. (Al-i İm -

ran Su re si, 134; Araf Su re si, 199; Şu ra Su re si, 40-43)

• Gü ve ni lir in san lar dır. Son de re ce güç lü bir ki şi lik ser gi ler,

et raf la rı na da gü ven tel kin eder ler. (Du han Su re si, 17-18; Tek -

vir Su re si, 19-21; Ma ide Su re si, 12; Nahl Su re si, 120)

• Bü yü cü lük ve de li lik le suç la nır lar. (A'raf Su re si, 132; Yu nus

Su re si, 2; Sad Su re si, 4; Hicr Su re si, 6; Ka mer Su re si, 9)

• Bas kı ve zu lüm gö rür ler. (Şu ara Su re si, 49, 167; An ke but

Su re si, 24; Ya sin Su re si, 18; İb ra him Su re si, 6; Neml Su re si,49,

56; Hud Su re si, 91)

• Zor luk la ra kat la nır lar. (An ke but Su re si, 2-3; Ba ka ra Su re si,

156, 214; Al-i İm ran Su re si, 142, 146, 195; Ah zap Su re si, 48;

Mu ham med Su re si, 31; Enam Su re si, 34)

• Zu lüm den ve öl dü rül mek ten kork maz lar. (Tev be Su re si,

111; Al-i İm ran Su re si, 156-158, 169-171, 173; Şu ara Su re si,

49-50; Saf fat Su re si, 97-99; Ni sa Su re si, 74)

• İn kar cı la rın sal dı rı ve tu zak la rıy la kar şı la şır, ala ya alı nır lar.

(Ba ka ra Su re si, 14, 212)

• Al lah'ın ko ru ma sı al tın da dır lar. Aleyh le rin de ku ru lan tüm tu -

zak lar bo şa çı kar. Al lah, on la rı tüm if ti ra ve tu zak la ra kar şı ko ru -

ya rak, on la rı üs tün kı lar. (Al-i İm ran Su re si, 110-111, 120; İb ra -

him Su re si, 46; En fal Su re si, 30; Nahl Su re si, 26; Yu suf Su re si, 34;

Hac Su re si, 38; Ma ide Su re si, 42, 105; Ni sa Su re si, 141)

• İn kar cı la ra kar şı ted bir li dir ler. (Ni sa Su re si, 71, 102; Yu suf

Su re si, 67)

• Şey ta nı ve yan daş la rı nı düş man edin miş ler dir. (Fa tır Su re si,

6; Zuh ruf Su re si, 62; Müm te hi ne Su re si, 1; Ni sa Su re si, 101;

Ma ide Su re si, 82)

• Mü na fık la ra kar şı fikren mü ca de le eder, mü na fık ka rak ter li -

ler le bir lik te ol maz lar. (Tev be Su re si, 83, 95, 123)

• İn kar cı la rın zor ba lık la rı na fikren en gel olur lar. (Ah zab Su re -



si, 60-62; Haşr Su re si, 6; Tev be Su re si, 14-15, 52)

• Bir bir le ri ne da nı şa rak (is ti şa re ile) ha re ket eder ler. (Şu ra

Su re si, 38)

• İman et me yen le rin sözde gös te riş li ya şan tı sı na özen mez ler.

(Kehf Su re si, 28; Tev be Su re si, 55; Ta ha Su re si, 131)

• Zen gin lik ve mev ki den et ki len mez ler. (Hac Su re si, 41; Ka -

sas Su re si, 79-80; Nahl Su re si, 123)

• İba det le re ti tiz lik gös te rir, 5 vakit namazlarını kılar, oruç ve

ben ze ri iba det le ri dik kat le ye ri ne ge ti rir ler. (Ba ka ra Su re si,

238; En fal Su re si, 3; Mü mi nun Su re si, 1-2)

• Ço ğun lu ğa de ğil, Al lah'ın ver di ği kıs tas la ra uyar lar. (Enam

Su re si, 116)

• Al lah'a ya kın laş mak, ör nek bir mü min ol mak için gay ret sar -

fe der ler. (Ma ide Su re si, 35; Fa tır Su re si, 32; Va kıa Su re si, 10-

14; Fur kan Su re si, 74)

• Şey ta nın et ki si ne gir mez ler. (A'raf Su re si, 201; Hicr Su re si,

39-42; Nahl Su re si, 98-99)

• Ata la rı na kö rü kö rü ne uy maz lar. Ku ran'a ve sünnete gö re

ha re ket eder ler. (İb ra him Su re si, 10; Hud Su re si, 62, 109)

• Ka dın la rın ezil me si ne göz yum maz lar. (Nur Su re si, 4; Ta lak

Su re si, 6; Ba ka ra Su re si, 231, 241; Ni sa Su re si, 19)

• İs raf tan ka çı nır lar. (Enam Su re si, 141; Fur kan Su re si, 67)

• İf fet li dav ra nır lar ve Al lah'ın is te di ği şe kil de ev le nir ler. (Mü -

mi nun Su re si, 5-6; Nur Su re si, 3, 26, 30; Ba ka ra Su re si, 221;

Ma ide Su re si, 5; Müm te hi ne Su re si, 10)

• Din de aşı rı lı ğa kaç maz lar. (Ba ka ra Su re si, 143; Ni sa Su re si,

171)

• Fe da kar dır lar. (İn san Su re si, 8; Al-i İm ran Su re si, 92, 134;

Tev be Su re si, 92)

• Te miz li ğe dik kat eder ler. (Ba ka ra Su re si, 125, 168; Müd des -

sir Su re si, 1-5)

• Es te tik ve sa na ta önem ve rir ler. (Se be Su re si, 13; Neml Su -

re si, 44)
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• Mü min le rin ar ka sın dan ko nuş maz, ku sur la rı nı araş tır maz lar.

(Hu cu rat Su re si, 12)

• Ha set et mek ten ka çı nır lar. (Ni sa Su re si, 128)

• Al lah'tan ba ğış lan ma di le yen ler dir. (Ba ka ra Su re si, 286; Al-i

İm ran Su re si, 16-17, 147, 193; Haşr Su re si, 10; Nuh Su re si,

28)

Mü min le re Ya pı lan Bas kı lar

Üst te ki mü min özel lik le rin de as lın da iki ay rı konu var dır:

Bi rin ci si, Al lah'a kul luk et mek, fe da kar lık, mü te va zi lik gi bi

mü min le rin ken di le ri nin sa hip ol du ğu gü zel özel lik ler. 

İkin ci si, in kar eden le rin on lar la alay et me si, on la ra tu zak ha -

zır la ma sı gi bi ken di el le rin de ol ma yan özel lik ler. As lın da bu

ikin ci tür özel lik ler, sa mi mi mü mi ni ta nı ma da son de re ce

önem li dir. Çün kü bi rin ci tü rün önem li bir bö lü mü "tak lit edi le -

bi lir" özel lik ler dir. Ör ne ğin bir mü na fık da, çı kar la rı na uy gun ol -

du ğu için 5 vakit na maz kı la bi lir, ba zı fe da kar lık lar ya pa bi lir.

Ama ikin ci tür özel lik ler "tak lit edi le mez" özel lik ler dir. İn kar

eden ler, an cak ger çek bir mü mi ne bas kı uy gu la ma ya ça lı şır lar. 

Bu ne den le, mü min le ri de ğer len di rir ken bu ikin ci tür özel lik le -

re de çok önem ver mek ge re kir. Bir top lu lu ğun ger çek ten sa lih

mü min top lu lu ğu olup ol ma dı ğı nı an la mak için Ku ran'da Al lah'ın

de ğiş mez ka nu nu ola rak bil di ri len bu kıs tas la ra ba kıl ma lı dır.

Müs lü man la ra ya pı lan söz lü bas kı ve if ti ra la rı de ğer len di rir -

ken, ön ce ki Müs lü man la rın ba şın dan ge çen ler te mel baş vu ru

kay na ğı mız ol ma lı dır. Çün kü Al lah Ku ran'da, ön ce ki mü min le -

rin kar şı laş tık la rı zor luk la rı ve ma ruz kal dık la rı ka ra la ma yön -

tem le ri ni de tay lı ola rak an lat mak ta ve şöy le bildirmektedir:

Yok sa siz den ön ce ge lip-ge çen le rin ha li ba şı nı za gel -
me den cen ne te gi re ce ği ni zi mi san dı nız?... (Ba ka ra
Su re si, 214)
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Ku ran'da "ön ce ki le rin ba şı na ge len ler"in de tay la rıy la an la tıl dı ğı

ayet ler de ise, ol duk ça dik kat çe ki ci bir hususla kar şı la şı rız. Gö rü -

rüz ki, pey gam ber le re ya da mü min le re düş man olan lar, on la ra

sal dı rır ken ge nel lik le "Bu in san lar Al lah'a iman edi yor lar, O'nun

hoş nut lu ğu nu arı yor lar" ya da "Bu in san lar bi zim gi bi ah lak sız de -

ğil ler, yük sek bir ah la ka sa hip ler" gi bi söz ler söy le me mek te dir ler.

Tam ter si ne mü min le ri, kendi akıllarınca "ka ra la ma"ya ça lış mak -

ta, on la rı en ol ma dık suç la ma lar la it ham et mek te dir ler.

El bet te "Biz Al lah'a baş kal dır dık, hiç bir ah la ki sı nı rı ta nı mı yo -

ruz ve çı kar la rı mı za ay kı rı dü şen bu in san la rı ez mek is ti yo ruz"

de me ye cek ler dir. "Bun lar Al lah'ın hü küm le ri ni uy gu la yan vic -

dan lı in san lar, biz se sı nı rı aş mış za lim le riz" gi bi bir iti raf ta da

bu lun ma ya cak lar dır. Tam ter si ne ken di le ri ni "iyi ah lak lı ve akıl -

lı" ide al in san lar ola rak gös te rip, mü min le ri ka ra la ya rak sal dı rı -

la rı na kendilerince meş ru ze min ha zır la ma ya ça lı şa cak lar dır.

Ku ran'da "ön ce ki le rin ba şı na ge len ler"in an la tıl dı ğı kıs sa lar da,

in kar eden le rin hep bu yön te mi iz le dik le ri ni gö rü rüz.

Söz ge li mi Hz. Nuh (as), gön de ril di ği top lu mu -tüm pey gam -

ber ler gi bi- yal nız ca Al lah'a kul luk et me ye ça ğır mış tı. Yal nız ca

Al lah'a kul luk üze ri ne bi na edil miş bir düzen ise, el bet te ba tıl

sis tem sa ye sin de güç ve sta tü el de et miş olan kav mi nin "ön de

ge len le ri"nin çı kar la rı na ters düş müş tü. Ama bu "ön de ge len -

ler" el bet te "bu ki şi nin is te dik le ri çı kar la rı mı za ters dü şü yor"

de me miş ler dir. Tam ter si ne, Hz. Nuh (as)'ı -büyük bir iftirada

bulunarak- çıkar peşinde koşmakla, "makam ve mevki" kazan-

maya çalışmakla suçladılar. Rabbimiz bu durumu ayetlerinde

şöyle haber vermiştir:

An dol sun, Biz Nuh'u ken di kav mi ne (el çi ola rak) gön -

der dik. Böy le ce kav mi ne de di ki: "Ey Kav mim,

Allah'a kul luk edin. O'nun dı şın da si zin baş ka ila hı nız
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yok tur, yi ne de sa kın ma ya cak mı sı nız?" Bu nun üze ri -

ne, kav min den in ka ra sap mış ön de ge len ler de di ler

ki: "Bu, si zin ben ze ri niz olan bir be şer den baş ka sı de -

ğil dir. Si ze kar şı üs tün lük el de et mek is ti yor..." (Mü -

mi nun Su re si, 23-24)

Aynı akılsızca suçlama Hz. Musa (as) ve Hz. Harun (as)'a da

yapılmıştır. Ayette haber verildiği üzere, Firavun ve çevresi

onlara; "... Siz ikiniz, bizi atalarımızı üzerinde bulduğu-

muz (yol)dan çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin

olsun diye mi bize geldiniz? Biz, sizin ikinize inanacak

değiliz." (Yunus Suresi, 78) demişlerdir.

Mü min le re atı lan if ti ra lar da ha fark lı bo yut la ra da va ra bi lir.

Ta rih bo yun ca Al lah'ın el çi le ri, et raf la rın da ki mü min le ri "bü yü -

le yip-kan dır mak la" suç lan mış lar dır: 

De di ler ki: "Bun lar (Mu sa ve Ha run) her hal de iki si -

hir baz dır, si zi si hir le riy le yur du nuz dan sü rüp-çı kar -

mak ve ör nek ola rak tut tur du ğu nuz yo lu nu zu (di ni -

ni zi) yok et mek is te mek te dir ler." (Ta ha Su re si, 63)

... Ka fir ler de di ki: 'Bu ya lan söy le yen bir bü yü cü dür'.

(Sad Su re si, 4)

Müslümanları karalamaya çalışanlar, kendi özelliklerini

müminlere aitmiş gibi göstermeye çalışırlar. Öyle ki, Hz. Nuh

(as) gibi mübarek bir insan için "çok yalan söyleyen, kendi-

ni beğenmiş bir şımarık" (Kamer Suresi, 25) bile diyerek,

aslında kendilerinin yalancı olduklarını ispatlamışlardır.

Sık sık gündeme getirilen bir başka iftira ise "delilik" suçla-

masıdır. Aslında bu suçlamanın ardında yatan önemli bir kav-

rama eksikliği vardır. İnkar edenler, "Allah'ın rızasını kazan-

mak" gibi bir kavrama sahip olmadıklarından, müminlerin yal-

nızca bu amaca yönelmiş olarak hareket ettiklerini kavramak-
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ta zorlanırlar. Gerçekte hiçbir çıkar gözetmediklerini bildikle-

ri müminlerin, bütün hayatlarını Allah'ın rızası uğruna yaşama-

larına kendi çarpık bakış açıları nedeniyle anlam veremezler.

Onların batıl düşünce yapılarına göre, böylesine idealist bir

tavır olsa olsa "delilik"tir. Nitekim bu iftirayı geçmişte sık sık

kullanmışlardır. Ayetlerde haber verildiği üzere, Firavun, Hz.

Musa (as) için, "Şüphesiz ki size gönderilmiş olan elçiniz
gerçekten bir delidir" (Şuara Suresi, 27) demiş; kavmi, Hz.

Nuh (as)'ı yalanlarken o bir "delidir" (Kamer Suresi, 9) iddia-

sında bulunmuştur.

Müminler bunların yanında fuhuş iftirasıyla da suçlanmıştır.

Hz. Yusuf (as) ve tüm mümin kadınlara örnek olarak göste-

rilen Hz. Meryem (as), bu iftirayla karşılaşmış mübarek insan-

lardandır. Çoğu peygamber "şaşırmışlık ve sapmışlık" (Araf

Suresi, 60) iftirasına maruz kalmıştır.

Bü tün bun la rın "ön ce ki le rin ba şı na gel miş" ve bit miş olay lar

ol du ğu nu dü şün mek el bet te son de re ce yan lış olur. Al lah Ku -

ran'da ay nı şey le rin di ğer mü min le rin ba şı na ge le bi le ce ği ni de

ha ber ver mek te dir. Do la yı sıy la ay nı suç la ma ve ka ra la ma lar la,

hak di ni sa vu nan ve böy le lik le din ah la kın dan uzak çev re le ri ra -

hat sız eden her mü min kar şı la şa bi lir.

Müs lü man lar hak kın da söy le nen le rin, her za man bu tür bir

ka ra la ma kam pan ya sı nın par ça sı ola bi le ce ği göz önün de bu lun -

du rul ma lı ve Rab bi mi z'in aşa ğı da ki aye tin de em ret ti ği gi bi, "fa -

sık" (doğ ru yol dan sap mış)la rın ge ti re ce ği bu tür ha ber le re

"et raf lı ca araş tır ma dan" iti bar edil me me li dir. Ko nuy la il gi li ayet

şöy le dir:

Ey iman eden ler, eğer bir fa sık, si ze bir ha ber ge ti rir -
se, onu 'et raf lı ca araş tı rın'. Yok sa ce ha let so nu cu, bir
kav me kö tü lük te bu lu nur su nuz da, son ra iş le dik le ri -
ni ze piş man olur su nuz. (Hu cu rat Su re si, 6)
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CA Hİ Lİ YE TOP LU MUN DA
HA YAT

Ö
n ce ki say fa lar da, mü min ler le di ğer in san lar ara sın -

da ki en önem li far kın, mü min le rin Al lah'ın son suz

kud re ti nin far kın da ol ma la rı ol du ğu nu be lirt miş tik.

Ayrıca Allah'ın varlığına gönülden iman eden bir müminin tüm

hayatını nasıl düzenlediğini ve düzenlemesi gerektiğini incele-

miştik.

Allah'ın gücünü takdir edebilen ve dolayısıyla hayatını Allah

rızası üzerine kuran bir insanın sahip olduğu en önemli özel-

liklerden biri de, hayatının her saniyesinde yalnızca Allah'ın

rızasını ve rahmetini düşünerek hareket etmesidir. O, hayatını

Allah'ın hoşnutluğunu kazanma, O'na "kul" olma hedefi üzeri-

ne kurduğuna göre, Allah'ın yarattığını ve kontrol ettiğini kav-

radığı tüm evrene artık değişik bir gözle bakacaktır. Yalnızca

Allah'ı İlah olarak tanıdığı için, sahte ilahlar artık mümin için bir

şey ifade etmeyecektir. Allah Kuran'da bu konuyu, Hz. İbrahim

(as)'ın söylediğini bildirdiği şu sözlerle vurgulamıştır:

Ki tap'ta İb ra him'i de zik ret. Ger çek ten o, doğ ru yu-

söy le yen bir pey gam ber di. Ha ni ba ba sı na de miş ti:

'Ba ba cı ğım, işit me yen, gör me yen ve se ni her han gi

bir şey den ba ğım sız laş tır ma yan şey le re ni ye ta pı yor -

sun?' (Mer yem Su re si, 41-42)

Mümin, yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu aradığı, yalnızca O'na

yalvardığı, yalnızca O'ndan istediği için sadece Allah'a yönelir.
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Allah dışında hiç kimseyi hoşnut etme ihtiyacı duymaz, Allah'tan

başkasından medet ummaz. İnsanın gerçek özgürlüğü, zaten

ancak, bu gerçeği kavrayarak Allah'a yönelmesiyle olur.

Gerçek imana sahip olmayanların hayatları ise, müminin tam

tersine, sayısız sahte ilahın boyunduruğu altındadır. Böyle

insanlar, hayatlarını sayısız insanı hoşnut etmeye adarlar.

İnsanlardan yardım isteyip medet umarlar. Oysa kendi cahil

mantıklarınca zihinlerinde ilahlaştırdıkları bu varlıklar da aynen

kendileri gibi aciz birer "kul"dur. Elbette ki bu varlıklar onların

isteklerine cevap veremezler, onları kurtaramazlar. Ölüm, bu

sahte ilahların insana gerçekte hiçbir yararı olmadığını ortaya

koyan en kesin gerçektir. Ama, bu hayali ilahların hayali olduk-

larını anlamak için ölümü beklemek, çok geç kalmak anlamına

gelir. Allah Kuran'da, bu insanların içinde bulunduğu çıkmazı

şöyle tarif eder:

Yar dım gö rür ler umu duy la, Al lah'tan baş ka ilah lar

edin di ler. On la rın (o ilah la rın) ken di le ri ne yar dım et -

me ye güç le ri yet mez; oy sa ken di le ri on lar için ha zır

bu lun du rul muş as ker ler dir. (Ya sin Su re si, 74-75)

İşte mümin olmayanların hayatları bu çarpık temel üzerine

kurulmuştur. Bu temelden dolayı müminlerle diğer insanlar ara-

sındaki bir başka önemli fark daha ortaya çıkar: Mü min ler ken -

di le ri ne reh ber ola rak, Al lah'ın on la ra ver di ği kıs tas la rı ka bul

eder, Hak ki tap olan Ku ran'a ve Pey gam ber Efen di miz (sav)'in

sün ne ti ne uyar lar. On la rın di ni, Al lah'ın Ku ran'da ta rif et ti ği ve

Pey gam be ri miz (sav)'in ör nek ha ya tıy la ta nıt tı ğı İs lam'dır.

Hayatlarını Allah'ın farkında olmadan sürdüren insanlar ise,

elbette kendilerine rehber olarak, Allah'ın değil, zihinlerindeki

sahte ilahların kıstaslarını kabul edeceklerdir. Hak din olan

İslam'a değil, batıl anlayışlara ve inanışlara sahip olan sahte bir
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dine uyacaklardır. Onların dini, çok ilahlı sapkın bir dindir. Bun-

lar, kendilerine kıstas olarak, içinde bulundukları toplumun

batıl değerlerini aldıkları için, birbirinden farklı kural ve amaçla-

ra sahip olurlar. Bu nedenle içinde bulundukları çok-ilahlı dinin

farklı farklı türleri vardır. Ancak şunu da belirtmekte yarar var-

dır: Bir insanın içinde yaşadığı toplumun düzenine uyması,

kanunlara ve kurallara tabi olması son derece önemli ve gerek-

lidir. Burada kast edilen doğruyu, güzeli, sevgiyi ve saygıyı tel-

kin eden ve yaşatan toplumsal kurallar değil, çıkarcılığı, bencil-

liği, sevgisizliği ve acımasızlığı telkin eden batıl değerlerdir.

Kiminin hayattaki amacı, para ve güç elde etmek, kimininki

saygı gören ve sözü kabul edilen bir insan olmaktır. Kimisi

hayatının amacını "iyi bir eş" bulup, "mutlu bir yuva kurmak"

olarak belirler. Bunların hepsi bir müminin de hayatında olan

unsurlardır. Ama salih bir mümin hiçbirine olması gerekenden

fazla değer vermez. Daha da önemlisi bu konular hakkında

Allah'ın Kuran'da bildirdiği ve Peygamber Efendimiz (sav)'in

öğütlediği dışında bir anlayışa de yargıya sahip olmaz. Din ahla-

kını yaşamayan insanların ise, kendilerine belirledikleri her bir

hedef için din ahlakına uygun olmayan yöntemleri ve yolları

vardır. “Hayat tarzı” olarak adlandırdıkları bu batıl anlayışların

her biri aslında batıl birer dindir ve Allah'ın varlığını ve sınırla-

rını kavrayamama temeli üzerine kurulmuştur.

Oy sa in san la rın ya ra tı lı şı, Al lah'a kul ol ma ve Al lah'a gü ven -

me üze ri ne ku ru lu dur. İn san, son suz is tek ve ih ti yaç la rı nı ken -

di ken di ne kar şı la mak im ka nı na sa hip ol ma dı ğı için, ya ra tı lış tan

Al lah'a bağ lan ma ya muh taç tır. Do la yı sıy la in san fıt ra tı, Al lah'ı

"Rab" (eği ti ci, yol gös te ri ci, ku ral ko yu cu) ola rak ka bul et me -

ye yat kın dır:

Öy ley se sen yü zü nü Al lah'ı bir le yen (bir ha nif) ola rak
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di ne, Al lah'ın o fıt ra tı na çe vir; ki in san la rı bu nun üze -

ri ne ya rat mış tır. Al lah'ın ya ra tı şı için hiç bir de ğiş tir -

me yok tur. İş te dim dik ayak ta du ran din (bu dur).

An cak in san la rın ço ğu bil mez ler. (Rum Su re si, 30)

Nef sin kö tü ar zu la rı na ka pıl ma yıp, Al lah'a iman eden ha lis bir

mü min, tüm ha ya tı bo yun ca "ne yap ma sı ge rek ti ği ni" O'nun ki -

ta bın dan ve Pey gam be rimiz (sav)'in sün ne tin den öğ re nir, pey -

gam ber le ri ken di ne ör nek edi nir. Mü mi nin ha ya tı, in kar eden -

ler den tü müy le fark lı dır. Da ha sı mü min, in kar cı la rın hiç bil me -

dik le ri ba zı ger çek le ri yi ne Ku ran'dan öğ re nir. Ör ne ğin Al lah

Ku ran'da Ken di si'nden kor kup sa kı nan la ra her tür lü du rum da

mut la ka bir çı kış yo lu gös te re ce ği ni müj de le miş tir:

... Kim Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa, (Al lah) ona bir çı -

kış yo lu gös te rir; ve onu he sa ba kat ma dı ğı bir yön -

den rı zık lan dı rır. Kim de Al lah'a te vek kül eder se, O,

ona ye ter. El bet te Al lah, Ken di em ri ni ye ri ne ge ti rip-

ger çek leş ti ren dir. Al lah, her şey için bir öl çü kıl mış -

tır. (Ta lak Su re si, 2-3)

Al lah'ın kud re ti nin far kı na va ran ve O'nu hak kıy la ta nı yan

mü min ha ya tı nı Al lah'a tes lim ede cek tir. Çün kü bi lir ki, "kim

Al lah'a te vek kül eder se, O, ona ye ter". Bir ayet te Hz. Yakub

(as)'ın oğul la rı na bu ko nu da ver di ği bir öğüt şöy le ha ber ve ril -

mek te dir:

... Ben si ze Al lah'tan hiç bir şe yi sağ la ya mam (gi de -

re mem). Hü küm yal nız ca Al lah'ın dır. Ben O'na te -

vek kül et tim. Te vek kül eden ler de yal nız ca O'na te -

vek kül et me li dir ler." (Yu suf Su re si, 67)

Bu ger çe ği kav ra yan mü min, ha yat ta ki gö re vi nin Al lah'ın

hü küm le ri ni uy gu la mak tan baş ka bir şey ol ma dı ğı nı gö re cek -

tir. Onun gö re vi de, "mes le ği" de bu dur. An cak Al lah yo lun -
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da ça ba la mak la so rum lu dur. Her şe yi Al lah'tan is te mek te dir

çün kü ken di si ne her şe yi ve ren Al lah'tır. Müminlerin bu güzel

ahlaklarını Allah Kuran'da şöyle haber vermiştir:

Ben, cin le ri ve in san la rı yal nız ca Ba na iba det et sin ler

di ye ya rat tım. Ben, on lar dan bir rı zık is te mi yo rum

ve on la rın be ni do yu rup-bes le me le ri ni de is te mi yo -

rum. Hiç şüp he siz, rı zık ve ren O, me tin kuv vet sa hi -

bi olan Al lah'tır. (Za ri yat Su re si, 56-58)

Do la yı sıy la Ku ran'da ta rif edi len ah la ka sa hip bir mü min için

"ge le cek kor ku su" di ye bir şey söz ko nu su ola maz. Bu kor ku

an cak, ha ya tı, bir bi rin den ba ğım sız mil yon lar ca sah te ila hın ara -

sın da ki bir çe kiş me ola rak gö ren le re öz gü dür. Olayların

Allah'ın kontrolünde ve takdir ettiği kader içinde işlediğini bil-

meyen bu insan, "kendi hayatını kurtarma" mücadelesi vermesi

gerektiğini sanmaktadır. "Rızkı"nı "taştan çıkarması" gerektiği

düşüncesindedir. Böyle düşündüğü için de, böyle karşılık görür.

Be di üz za man Sa id Nur si, Al lah'ı ta nı ma yan la rın, in sa nın asıl gö -

re vi nin kul luk ol du ğu nu an la ya ma dık la rı nı an lat tık tan son ra

şöy le der: 

"...'Ha yat bir ci dal dir (ça tış ma dır)' di ye eb le ha ne (akıl sız ca) hük -

met miş ler."

İş te bu, "ha yat bir ça tış ma dır" man tı ğın dan do ğan ruh ha li,

Ku ran ah la kı nı ya şa ma yan la rın sa hip ol du ğu di nin te mel özel -

lik le rin den bi ri dir. Söz ko nu su çarpık man tık ne de niy le bu in -

san lar, sü rek li sı kın tı ve hu zur suz luk la do lu bir ruh ha li için de

ya şar lar. Şöy le ki; 

-Bu kim se le rin bü yük bö lü mü, mü min le rin tam ak si ne, ben -

cil, çı kar cı, kü çük he sap lar pe şin de ko şan, tek der di "çı ka rı nı

kol la mak" olan in san lar dır. 

-Fe da kar lık tan, fe da kar lı ğın ge tir di ği in ce lik ten ha ber le ri yok -
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tur. Sev gi le ri çı ka ra da ya lı dır: Bir in sa nı, o in san da olan gü zel

özel lik ler den do la yı de ğil, sa de ce "çı kar için" se ver ler.

-Ta bi ken di le ri ni sev dik le ri ni söy le yen baş ka in san la rın da ay -

nı şe kil de sev di ği ni bil mek te dir ler. Bu ne den le hiç bir za man sa -

da kat ve ve fa or ta mın da ya şa ya maz lar. Hep "ya ben den da ha

zen gi ni ni, da ha gü ze li ni, da ha ya kı şık lı sı nı bu lup da be ni terk

eder se" en di şe si için de dir ler.

-Kıs kanç tır lar. Bu ne den le gü zel lik ten ve iyi lik ten zevk al ma yı

bil mez ler. Ör ne ğin bir in sa nın gü zel li ği ne ba kıp, on dan zevk ala -

cak ve "Al lah ne gü zel ya rat mış" de me nin hu zu ru nu ya şa ya cak

yer de, "ne den bu gü zel lik ben de yok da on da var" ku run tu suy -

la ken di le ri ni yer ler.

-Al lah'ın ni me ti ne şük ret me yi ve ken di le ri ne ve ri len le ye tin -

me yi bil mez ler. Bu ne den le hep "da ha faz la sı"nı is ter ler. Bu is -

tek hiç bir za man tat min edi le mez ve sü rek li bir ra hat sız lık kay -

na ğı olur.

-Aciz ve za yıf ol duk la rı nı ka bul edip Al lah'tan yar dım di le -

mez ler. Al lah'a bü yük le ne rek, O'ndan yar dım is te me ye rek

aciz lik ve za yıf lık la rı nın yok ola ca ğı nı zan ne der ler. Oy sa böy le

yap mak la aciz lik le ri ve za yıf lık la rı yok ola cak de ğil dir. Bu kez

in san lar dan me det umar lar. Ama kar şı la rın da ki de ken di le ri gi -

bi yal nız ca çı kar la rı nı dü şü nen, aciz bi ri dir ve ger çek an lam da

şef kat ve mer ha met gös ter mek ten yok sun dur. Do la yı sıy la

bek len ti le ri ne ula şa ma dık la rı için sık sık "bu na lım" ge çi rir, ka -

rak ter çö kün tü le ri ya şar lar.

-Af fe di ci lik ve anlayışlı olmaktan yok sun dur lar. Bu ne den le

ara la rın da ki en ufak bir an laş maz lık, ça tış ma ve kav ga ya dö nü -

şe bi lir. Her iki ta raf da ço ğu za man alt tan al ma yı ken di gu ru -

ru na ye di re mez. Bu ne den le sık sık bü yük kav ga lar eder ler.

-Al lah'ın ko ru ma sı ve kont ro lü al tın da ki bir dün ya da de ğil,
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tek ku ra lın "ga lip gel mek" ol du ğu vah şi bir or man da ya şa dık la -

rı nı dü şü nür ler. Ken di sap kın dü şün ce le ri ne gö re, bu "or -

man"da ya şa ya bil mek için sert, sal dır gan ve ego ist ol ma la rı ge -

rek mek te dir. Böy le dü şün dük le ri için de böy le "kar şı lık" gö rür -

ler: Ya ca hi li ye de yi miy le "kü çük ba lık" olup yu tu lur lar, ya da

"bü yük -ve za lim- ba lık" olup di ğer le ri ni yu tar lar.

Gerçek imanı yaşamayan, tarif edilen çarpık ahlak anlayışına

göre hareket eden insanların bulunduğu hemen her toplumun

kuralları yukarıda sayılan gibidir. Rabbimiz Kuran'da, bu top-

lumları Kendisi'nin ve ahiretin farkında olmadıkları için- "cahi-

liye" toplumları olarak tanıtmıştır. Rabbimiz'in Kuran'da bildir-

diği gibi bir türlü akıllanıp Allah'a teslim olmayan İsrailoğulları

içinden bazı kimseler de, Hz. Musa (as) tarafından cahil olarak

tanımlanmıştır. Konuyla ilgili ayetler şöyledir:

İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik. Put la rı önün de bel

bü küp eğil mek te olan bir top lu lu ğa rast la dı lar. Mu -

sa'ya de di ler ki: "Ey Mu sa, on la rın ilah la rı (var; on la -

rın ki) gi bi, sen de bi ze bir ilah yap." O: "siz ger çek -

ten ca hil lik et mek te olan bir ka vim si niz" de di.

"On la rın için de bu lun duk la rı şey (din) mah vo lu cu dur

ve yap mak ta ol duk la rı şey ler (iba det ler) de ge çer siz -

dir. O si zi alem le re üs tün kıl mış ken, ben si ze Allah'tan

baş ka bir ilah mı ara ya ca ğım?" (Araf Su re si, 138-140)

Ama bi raz ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, "ca hi li ye" tek bir bü -

tün de ğil dir. Böy le bir top lu mun için de, hep si ay nı "ca hil lik"

özel li ğiy le dam ga lan mış ol ma sı na kar şın, bir bi rin den fark lı

ke sim ler ola bi lir. Bu ke sim ler ge nel de, "ca hi li ye"nin de ğer

ver di ği geçersiz kıs tas la rı -ki en baş ta eko no mik güç ge lir- el -

de edip et me miş ol ma la rı na gö re ay rı lır.
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"Ca hi li ye" Top lu mun da İn san 
De ğer len dir me nin Öl çü sü

Salih müminler için, in san la rı de ğer len dir me nin öl çü sü "tak -

va"dır (Al lah'tan kor kup-sa kın ma öl çü sü, Al lah'a ya kın lık).

İman sa hi bi ol ma yan la rın oluş tur du ğu ca hi li ye top lu mun da ise,

in san lar hem ken di le ri ni hem de di ğer in san la rı bü yük öl çü de

"pa ra" kıs ta sı na gö re de ğer len di rir ler.

Du rum böy le olun ca, ca hi li ye top lu mun da pek çok çar pık

man tık or ta ya çı kar;

-Bol pa ra sı olan bi ri, son de re ce ba sit ve ah lak sız da ol sa,

"ca hi li ye" top lu mun da say gı gö re cek tir.

-Top lum da olu şan bu ku ral ne de niy le, söz ko nu su "pa ra lı ama

ah lak sız" ki şi de ken di si nin çok "say gı de ğer" bir ki şi ol du ğu nu sa -

na cak tır.

-"Pa ra" böy le si ne önem li bir kıs tas olun ca, "pa ra sız" olan lar

da oto ma tik ola rak, "pa ra lı"la rın tam ter si ne be lir li bir ezik lik

ve gü ven siz lik duy gu su ya şa ya cak lar dır. Özel lik le "pa ra lı"la rın

ya nın da, "pa ra sız" olan la rın bu tav rı he men bel li olur. Mad di

du ru mu kö tü olan ki şi, bel ki kar şı sın da ki zen gi nin son de re ce

ah lak sız ve ba sit bir ki şi ol du ğu nu, ken di si nin on dan ah la ken

da ha üs tün ol du ğu nu fark ede cek, ama o da ha la "ca hi li ye"nin

de ğer yar gı la rı nın et ki sin de ola cak tır: "Pa ra sız" ol ma nın ge tir -

di ği ezik li ği ko lay ko lay ye ne me ye cek tir.

-Pa ra nın bu ka dar önem li kıs tas ol du ğu ca hi li ye top lu mun da,

do ğal ola rak bü yük bir ah la ki de je ne ras yon ya şa na cak tır. Rüş -

vet, yol suz luk, sah te kar lık gi bi kav ram lar gün lük ha ya tın bir

par ça sı ha li ne ge le cek tir. Bu cahil insanlara göre en büyük

değer para olduğu için, pa ra yı el de et me ye ya ra yan her yön -

tem, ne ka dar ah lak sız ve ada let siz de ol sa, meş ru iyet ka za na -

cak tır.
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Ku ran'da ki Ka run kıs sa sı ile, Al lah, ca hi li ye top lu mu nun söz

ko nu su "pa ra mer kez li" ol ma özel li ği ni en gü zel bi çim de şöy le

an la tır:

Ger çek şu ki, Ka run, Mu sa'nın kav min den di, an cak

on la ra kar şı az gın laş tı. Biz, ona öy le ha zi ne ler ver -

miş tik ki, anah tar la rı, bir lik te (ta şı ma ya) dav ra nan

güç lü bir top lu lu ğa ağır ge li yor du. Ha ni kav mi ona

de miş ti ki: "Şı ma ra rak se vin me, çün kü Al lah, şı ma -

ra rak se vin ce ka pı lan la rı sev mez. Al lah'ın sa na ver di -

ğiy le ahi ret yur du nu ara, dün ya dan da ken di pa yı nı

(na si bi ni) unut ma. Al lah'ın sa na ih san et ti ği gi bi, sen

de ih san da bu lun ve yer yü zün de boz gun cu luk ara ma.

Çün kü Al lah, boz gun cu luk ya pan la rı sev mez." De di

ki: "Bu, ben de olan bir bil gi do la yı sıy la ba na ve ril miş -

tir." Bil mez mi, ki ger çek ten Al lah, ken di sin den ön -

ce ki ne sil ler den kuv vet ba kı mın dan ken di sin den da -

ha güç lü ve in san-sa yı sı ba kı mın dan da ha çok olan

kim se le ri yı kı ma uğ rat mış tır. Suç lu-gü nah kar lar dan

ken di gü nah la rı so rul maz. Böy le lik le ken di ih ti şam lı-

sü sü için de kav mi nin kar şı sı na çık tı. Dün ya ha ya tı nı

is te mek te olan lar: "Ah keş ke, Ka run'a ve ri le nin bir

ben ze ri bi zim de ol say dı. Ger çek ten o, bü yük bir pay

sa hi bi dir" de di ler. Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise:

"Ya zık lar ol sun si ze, Al lah'ın se va bı, iman eden ve sa -

lih amel ler de bu lu nan kim se için da ha ha yır lı dır; bu -

na da sab re den ler den baş ka sı ka vuş tu rul maz" de di -

ler. So nun da onu da, ko na ğı nı da ye rin di bi ne ge çir -

dik. Böy le ce Al lah'a kar şı ona yar dım ede cek bir top -

lu lu ğu ol ma dı. Ve o, ken di ken di ne yar dım ede bi le -

cek ler den de de ğil di. Dün, onun ye rin de ol ma yı di le -

80 ALLAH İÇİN YAŞAMAK



yen ler, sa bah la dık la rın da: "Vay, de mek ki Al lah, kul -

la rın dan di le di ği nin rız kı nı ge niş le tip-yay mak ta ve kı -

sıp-da ralt mak ta dır. Eğer Al lah, bi ze lüt fet miş ol ma -

say dı, bi zi de şüp he siz ba tı rır dı. Vay, de mek ger çek -

ten in kar eden ler fe lah bu la maz" de me ye baş la dı lar.

İş te ahi ret yur du; Biz onu, yer yü zün de bü yük len me -

yen le re ve boz gun cu luk yap mak is te me yen le re (ar -

ma ğan) kı la rız. (Gü zel) So nuç tak va sa hip le ri nin dir.

(Ka sas Su re si, 76-83)

Ayet ler den an la şıl dı ğı gi bi, Ka run ve ona öze nen ler kla sik bir

ca hi li ye top lu mu dur. Tüm mül kün Al lah'ın ol du ğu nu ve

Allah'ın, mül kü di le di ği ne ver di ği ni kav ra ya ma mış lar dır. Ka run,

ken di si ne ve ri len mül kün "on da olan bir üs tün lük ne de niy le"

ve ril di ği ni san mak ta dır. Oy sa;

-Her şe yin Ya ra tı cı sı Al lah ol du ğu na gö re, her şe yin ger çek sa -

hi bi de O'dur. İn san lar, tü mü Al lah'a ait olan bu mül ke yal nız ca

ge çi ci bir sü re için "ema net çi" de re ce sin de sa hip ola bi lir ler.

-İn san la ra ve ril miş olan ni met ler, on lar da olan bir üs tün lük

ya da özel lik ten do la yı de ğil yal nız ca bir ni met ve im ti han ola -

rak ve ril miş tir. "Gu rur lan mak" için de ğil, "şü kür" et mek için

ve ril miş tir. Eğer bu an la şı la maz sa, sa hip olu nan mülk, hem

dün ya da ve hem de ahi ret te in sa na mut lu luk ve kur tu luş ge tir -

me ye cek tir. 

-Mülk, cim ri lik ede rek "bi rik ti rip-yığ mak" için de ğil, Al lah rı -

za sı için kul la nıl mak üze re ve ri lir. Böy le yap ma yan la rın so nu nu

Al lah Ku ran'da şöy le bil di rir:

Al lah'ın, bol ih sa nın dan ken di le ri ne ver di ği şey ler de

cim ri lik eden ler, bu nun ken di le ri için ha yır lı ol du ğu -

nu san ma sın lar. Ha yır; bu, on lar için şer dir; kı ya met

gü nü, cim ri lik et tik le riy le tas ma lan dı rı la cak lar dır.
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Gök le rin ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. Al lah yap tık la rı -

nız dan ha be ri olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 180)

-Mü min Al lah'ın ver di ği mül kü, akıl cı bir bi çim de, Al lah rı za sı

için har car ken, bu nun bi tip-tü ke ne ce ğin den de kork ma ma lı dır.

Rab bi miz Ku ran'da bu teh li ke ye dik kat çe kip, şey ta nın in sa nı

"fa kir lik le kor kut tu ğu" (Ba ka ra Su re si, 268) ha tır lat mış tır, ve

Ken di yo lun da har ca nan (in fak edi len) ma lın ye ri ne, bir baş ka -

sı nı ve re ce ği ni de bil dir miş tir. Ko nuy la il gi li ayet şöy le dir:

De ki: "Şüp he siz be nim Rab bim, kul la rın dan rız kı di -

le di ği ne ge niş le tip-ya yar ve ona kı sar da. Her ne yi in -

fak eder se niz, O (Al lah), ye ri ne bir baş ka sı nı ve rir; O,

rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır." (Se be Su re si, 39)

Yukarıda bahsettiğimiz Karun kıssası aslında cahiliye toplumla-

rının genel bir karakterini ortaya koymaktadır. Ayetlerde haber

verildiği gibi, Karun aslında "cahiliye" toplumunda bulunan bir

karakteri temsil etmektedir. Bu karakter, cahiliye toplumu için-

de zenginliği ve itibarıyla dikkati çeken bazı kimselerdir.

Ayet ler de ayrıca Ka run'a öze nen ler an la tıl mak ta dır. Bun lar

da Ka run'la ay nı ca hil an la yı şı pay laş mak ta, mül kün sa hi bi nin

Allah ol du ğu nu an la ya ma mak ta dır lar. Do la yı sıy la Ka run'u ve

sa hip ol duk la rı nı göz le rin de bü yüt mek te dir ler.

Ca hi li ye nin tel ki nin den kur tul muş olan lar sa yal nız ca mü min -

ler dir. On lar;

-Kıs tas la rı nın pa ra de ğil, iman ol du ğu nu ve mül kün ger çek sa -

hi bi nin Al lah ol du ğu nu kav ra mış ol duk la rı için, Ka run'un öze ni -

le cek de ğil, acı na cak du rum da ol du ğu nu gö re bil miş ler dir. 

-Ca hi li ye top lu mu nun üye le ri gi bi, an cak Ka run'un mül kü yok

ol duk tan son ra "De mek ki Al lah, kul la rın dan di le di ği nin rız kı nı

ge niş le tip-yay mak ta ve kı sıp-da ralt mak ta dır" de me miş ler, ay nı

ger çe ği baş tan gö rüp-bil miş ler dir. 
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Ben zer bir du rum, Al lah'ın Kehf Su re si'nde an lat tı ğı "bah çe

sa hip le ri"nde de gö rü lür. Ken di si ne bol ni met ve mülk ve ri lip

de ay nı Ka run gi bi ken di ni bun la rın ger çek sa hi bi sa nan in san -

la, Al lah'a iman eden O'ndan kor kup-sa kı nan mü min ara sın da -

ki far kı Rab bi miz ayet ler de şöy le an la tır:

On la ra iki ada mın ör ne ği ni ver; on lar dan bi ri ne iki

üzüm ba ğı ver dik ve iki si ni hur ma lık lar la do nat tık,

iki si nin ara sın da da ekin ler bi tir miş tik. İki bağ da ye -

miş le ri ni ver miş, on dan (ve rim ba kı mın dan) hiç bir

şe yi nok san bı rak ma mış ve ara la rın da bir ır mak fış -

kırt mış tık. (İki sin den) Bi ri nin baş ka ürün (ve ren

yer)le ri de var dı. Böy le lik le onun la ko nu şur ken ar ka -

da şı na de di ki: "Ben, mal ba kı mın dan sen den da ha

zen gi nim, in san sa yı sı ba kı mın dan da da ha güç lü -

yüm." Ken di nef si nin za li mi ola rak (böy le ce) ba ğı na

gir di (ve): "Bu nun son su za ka dar ku ru yup-yok ola ca -

ğı nı san mı yo rum" de di. "Kı ya met-sa ati'nin ko pa ca ğı -

nı da san mı yo rum. Bu na rağ men Rab bi me dön dü rü -

le cek olur sam, şüp he siz bun dan da ha ha yır lı bir so -

nuç bu la ca ğım." Ken di siy le ko nuş mak ta olan ar ka da -

şı ona de di ki: "Se ni top rak tan, son ra bir dam la su -

dan ya ra tan, son ra da se ni düz gün (eli aya ğı tu tan,

gü cü kuv ve ti ye rin de) bir adam kı lan (Al lah)ı in kar

mı et tin? Fa kat, O Al lah be nim Rab bim dir ve ben

Rab bi me hiç kim se yi or tak koş mam. Ba ğı na gir di ğin

za man, 'Ma şa Al lah, Al lah'tan baş ka kuv vet yok tur'

de men ge rek mez miy di? Eğer be ni mal ve ço cuk ba -

kı mın dan sen den da ha az (güç te) gö rü yor san. Bel ki

Rab bim se nin ba ğın dan da ha ha yır lı sı nı ba na ve rir,

(se nin ki nin) üs tü ne gök ten 'ya kıp-yı kan bir afet' gön -
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de rir de kay gan bir top rak ke si li ve rir. Ve ya onun su -

yu di be gö çü ve rir de böy le lik le onu ara yıp-bul ma ya

ke sin lik le güç ye ti re mez sin."

(Der ken) Onun ürün le ri (afet ler le) ku şa tı lı ver di. Ar -

tık o, uğ run da har ca dık la rı na kar şı avuç la rı nı (esef le)

ovuş tu ru yor du. O (ba ğın) çar dak la rı yı kıl mış du rum -

day dı, ken di si de şöy le di yor du: "Keş ke Rab bi me hiç

kim se yi or tak koş ma say dım."

Al lah'ın dı şın da ona yar dım ede cek bir top lu luk yok -

tu, ken di ken di ne de yar dım ede me di. İş te bu ra da

(bu du rum da) ve la yet (yar dım cı lık, dost luk) hak olan

Al lah'a ait tir. O, se vap ba kı mın dan ha yır lı, so nuç ba -

kı mın dan ha yır lı dır. (Kehf Su re si, 32-44)

Mad di De ğer le re Aşı rı Önem Ve ren ler

Ku ran-ı Ke rim'in bir çok kıs sa sın da, Müs lü man la rın kar şı laş tı -

ğı, ken di le ri ne din ah la kı nı teb liğ et tik le ri ve ço ğun luk la olum -

suz luk la rı na kar şı fik ri mü ca de le için de ol duk la rı bir ke sim an -

la tıl mış tır. Ne re dey se bü tün pey gam ber kıs sa la rın da bil di ri len

bu in san la rın özel lik le ri de ayet ler de çok açık bir bi çim de ha -

ber ve ril miş tir.

Rab bi miz Ku ran'da, bu top lu lu ğu, "kav min ön de ge len bü -

yük le nen le ri", "re fah için de şı ma ran lar", "gü nah üze rin de ıs rar -

lı dav ra nan lar", "hak sız ye re bö bür le nen ler" gi bi ifa de ler le ta -

nıt mış tır. Bu kim se le rin or tak özel lik le ri, ken di le ri ne ve ri len

güç ve im kan la rı, Al lah'a is yan ve yer yü zün de boz gun cu luk yö -

nün de kul lan ma la rı dır. Ayet ler de şöy le bil di ril miş tir:

Biz han gi ül ke ye bir uya rı cı gön der dik se, mut la ka

ora nın 're fah için de şı ma ran ön de ge len le ri: 'Ger çek -
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ten biz, si zin ken di siy le gön de ril di ği niz şe yi ta nı mı yo -

ruz' de miş ler dir. Ve: 'Biz mal lar ve ev lat lar ba kı mın -

dan da ha ço ğun luk ta yız ve bir aza ba uğ ra tı la cak da

de ği liz' de de miş ler dir. (Se be Su re si, 34-35)

Ayet ler de ha ber ve ri len bil gi ler doğ rul tu sun da söz ko nu su

bu ke si min özel lik le ri ni şöy le sa ya bi li riz;

- Ken di le ri ne ve ri len re fah, "mal lar ve oğul lar", söz ko nu su

ke si min iyi ce bö bür len me si ne, Al lah'ı ta nı ma yıp, O'na baş kal -

dır ma la rı na (Al lah'ı ten zih ede riz) ne den olur:

Ad (kav min)e ge lin ce; on lar yer yü zün de hak sız ye re

bü yük len di ler ve de di ler ki: "Kuv vet ba kı mın dan biz -

den da ha üs tü nü kim miş?" On lar, ger çek ten ken di le -

ri ni ya ra tan Al lah'ı gör me di ler mi? O, kuv vet ba kı -

mın dan ken di le rin den da ha üs tün dür. Oy sa on lar, Bi -

zim ayet le ri mi zi (bi le rek) in kar edi yor lar dı. (Fus si let

Su re si, 15)

An cak bu ra da şu nu da be lirt mek te fay da var dır: Ge niş mad -

di ola nak la ra sa hip ol mak olum suz bir özel lik de ğil dir. An cak

ki şi nin bu ola nak la rı ken di si ne ve re nin Yü ce Al lah ol du ğu nun

far kın da ol ma sı ve sa hip ol du ğu her şey için Al lah'a şük ret me si

ge re kir. Yan lış olan, in san la rın dün ya ha ya tın da ken di le ri ne su -

nu lan im kan lar ne de niy le ki bir len me le ri ve bu nun in kar la rı na

ve si le ol ma sı dır. Ni te kim Ku ran'da kö tü özel lik le ri ib ret ola rak

bil di ri len ki şi ler de böy le bir yan lı şa yö ne len in san lar dır. 

- Mü min le rin Ku ran ah la kı nı teb liğ eder ken en çok tep ki al -

dık la rı top lu lu ğu da ço ğu za man yi ne bu "re fah için de şı ma ran

ön de ge len ler" oluş tu rur. Söz ko nu su ke sim, Al lah'a tes lim ol -

ma yı ve el le rin de ki im kan la rı O'nun is te di ği bi çim de kul lan ma -

yı ka bul et me dik le rin den, mü min le re öf ke du yar lar. Ör ne ğin

Mek ke li müş rik ler ara sın da bu öf ke le ri ne de niy le sev gi li Pey -
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gam ber Efen di miz (sav)'i tu tuk la ma ya, ya şa dı ğı yer den zor la çı -

kar ma ya ve öl dür me ye kal kı şan lar bi le ol muş tur:

Ha ni o in kar eden ler, se ni tu tuk la mak ya da öl dür -

mek ve ya sür gün et mek ama cıy la, tu zak ku ru yor lar -

dı. On lar bu tu za ğı ta sar lı yor lar ken, Al lah da bir dü -

zen (bir kar şı lık) ku ru yor du. Al lah, dü zen ku ru cu la -

rın (tu zak la rı na kar şı lık ve ren le rin) ha yır lı sı dır. (En -

fal Su re si, 30) 

Ku ran ayet le rin de de tay lı ola rak özel lik le ri bil di ri len bu ah -

lak ta ki top lu luk la rın ben zer ör nek le ri ne gü nü müz de de ba zı

top lum lar da rast la mak müm kün dür. Dün ya nın çe şit li ül ke le -

rin de, de je ne re bir ha yat ya şa yan, her tür lü ah la ki sap kın lı ğı

söz de meş ru gö ren ve mad di ola nak la rı faz la ol du ğu için top -

lu mun ön de ge len sı nı fı nı oluş tu ran bu in san lar, top lum sal ah -

la ki çö kün tü yü mey da na ge ti ren te mel un sur lar dan dır. Her

tür lü cin sel sa pık lı ğın ya şan dı ğı, uyuş tu ru cu ve al kol tü ke ti mi -

nin çok yük sek se vi ye ler de ol du ğu sap kın eğ len ce an la yı şı na

sa hip bu top lu luk la rın ne den ol du ğu ma ne vi çö kün tü, ba zı

Gü ney Ame ri ka, Gü ney As ya ve Ba tı ül ke le rin de açık ça gö rü -

le bi lir. 

An cak unu tul ma ma lı dır ki, ah lak sız lık, sah te kar lık, do lan dı rı -

cı lık, hak sız lık ve ada let siz lik üze ri ne bi na edil miş hiç bir sis tem

ka lı cı ol maz. Her tür lü ba tıl ve de je ne re sis tem yok ol ma ya

mah kum dur. Bu ger çek bir Ku ran aye tin de şu şe kil de ha ber

ve ril miş tir: 

(Hem de) Yer yü zün de bü yük lük tas la ya rak ve kö tü lü -

ğü ta sar la yıp dü zen le ye rek. Oy sa hi le li dü zen, ken di

sa hi bin den baş ka sı nı sa rıp-ku şat maz. Ar tık on lar ön ce -

ki le rin sün ne tin den baş ka sı nı mı göz le mek te dir ler?

Sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir de ği şik lik bu la -
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maz sın ve sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir dö nü -

şüm de bu la maz sın. (Fa tır Su re si, 43)

Gö rül dü ğü gi bi, yer yü zün de bü yük lük tas la yan, sa hip ol du ğu

im kan lar ne de niy le şı ma rık lı ğa ka pı lan, bu im kan la rı ah lak sız bir

ha yat ya şa mak ve ya şat mak için kul la nan her gru bun, ye nil gi ye

uğ ra ya cak ol ma sı Al lah'ın bir ka nu nu dur. Ama tüm bu in san lar

dün ya day ken tev be edip, kö tü lük ten vaz geç me im ka nı na sa hip -

tir ler. Böy le bir sis te me da hil olan ki şi ler, Al lah'ın her za man

için ba ğış la yan ol du ğu nu, bu yol dan dö nüp iman eden, va ta nı nın

ve mil le ti nin hay rı için ça lış ma ya baş la yan, iyi den ve hak tan ya -

na ta vır ko yan ki şi le ri af fe den ol du ğu nu unut ma ma lı dır lar.

Kim doğ ru yo la uyar sa, ön ce lik le ken di iyi li ği için doğ ru yo -

la uy muş olur. Bu na rağ men kim tek rar kö tü lü ğe ve sap kın lı ğa

dö ner se, kuş ku suz Rab bi miz aza bı pek şid det li olan dır. Al lah

bir ayet te şöy le bu yur mak ta dır:

Kim hi da ye te erer se, ken di nef si için hi da ye te erer;

kim de sa par sa ken di aley hi ne sa par. Hiç bir gü nah -

kar, bir baş ka sı nın gü nah yü kü nü yük len mez. Biz, bir

el çi gön de rin ce ye ka dar (hiç bir top lu ma) azab ede -

cek de ği liz. (İs ra Su re si, 15)

Cahiliye Toplumunda Çarpık Ahlak Anlayışı 

Ku ran'da Al lah'ın ta rif et ti ği mü min le rin ah la kı Al lah kor ku -

su ve hoş nut lu ğu üze ri ne ku ru lu dur. "Ca hi li ye" top lu mun da

ise, de ğer yar gı sı "tak va" üze ri ne ku ru lu ol ma dı ğı için, ah lak an -

la yı şı da çar pık tır;

- "Ca hi li ye" top lu mu, Al lah'ın son suz kud re ti nin far kın da ol -

ma dı ğı için, ah lak an la yı şı nı "in san lar ne der" kıs ta sı üze ri ne da -

yan dır mış tır. Bu du rum da ah lak dı şı bir dav ra nış, top lu mun di -

ğer üye le ri nin gör me di ği ve bil me di ği bir or tam da ra hat ça ya -
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pı la bi lir. Ya da bu ah lak dı şı an la yı şa, top lu mun di ğer üye le ri nin

bu dav ra nı şı meş ru gör me si ni sağ la ya cak ye ni isim ve şe kil ler

bu lu nur. 

Ör ne ğin, fu hu şun ah lak dı şı bir dav ra nış ol du ğu nu "ca hi li ye"

top lu mun da da ço ğu ki şi ka bul eder. Bu ne den le bu top lu mun

üye le ri nin bir kıs mı fu huş yap sa da "ben fu huş ya pı yo rum" di -

ye açık ça söy le mez. Ama kim se nin gör me di ği ve bil me di ği bir

bi çim de bu ey le mi ra hat lık la ya pa bi lir.

Bu nu, ca hi li ye in san la rı nın birçoğunun ya şam la rı nın he men

her anın da iz le mek, gü nün her sa atin de çe şit li ör nek le riy le

gör mek müm kün dür. 

Son su za Ka dar Ya şa ma İs te ği

De ki: "El bet te si zin ken di sin den kaç tı ğı nız ölüm,

şüp he siz si zin le kar şı la şıp-bu lu şa cak tır. Son ra gay bı

da, mü şa he de edi le bi le ni de bi len (Al lah)a dön dü rü -

le cek si niz; O da si ze yap tık la rı nı zı ha ber ve re cek tir."

(Cu ma Su re si, 8)

Allah'ın ve ahiretin varlığına kesin olarak iman etmeyen "ca -

hi li ye" top lu mu men sup la rı nın en be lir gin özel lik le rin den bi ri,

"hiç öl me ye cek miş  gibi" ya şa ma la rı dır. Bu top lum da ölüm, her -

ke sin bil di ği ama ke sin lik le söz et me di ği, adı nı ağ zı na al ma dı ğı

bir ko nu dur. Tüm he sap lar ölüm yok sa yı la rak ya pı lır. San ki

"bu dün ya"da son su za dek ya şa ya cak mış gi bi ser vet bi rik ti ri lir.

Tüm he sap lar, ölüm göz önün de bu lun du rul ma dan ya pıl dı ğı

için, bu ka çı nıl maz son dan bah set mek "şom ağız lı lık, pa ta vat -

sız lık" ola rak ka bul edi lir.

İş te ca hi li ye in san la rı nın çar pık bir man tık üze re ya şa dık la rı -

nın en açık gös ter ge le rin den bi ri de bu dur. Her in san, "her

ne fis ölü mü ta dı cı dır" (Al-i İm ran Su re si, 185) hük mü ge re -



ği mut la ka öle ce ği ne gö re, ölüm ger çe ği he sa ba ka tıl ma dan ku -

ru lan bir ha yat el bet te çü rük bir te mel üze ri ne ku rul muş olur.

Oysa insan mutlaka aklını ve vicdanını kullanmalıdır;

- Ken di si ne son suz ya şa ma is te ği ve ril di ği ne gö re, ne den or -

ta la ma 60-70 yıl gi bi kı sa bir sü re ya şa tı lıp son ra da ha ya tı na

son ve ril di ği ni otu rup dü şün me li dir. 

- Ölü mü dü şün me ye rek hiç bir şe kil de ölüm den ka ça ma dı ğı -

nı, an cak av cı dan kaç mak için ka fa sı nı ku ma so kan de ve ku şu gi -

bi akıl sız lık yap tı ğı nı fark et me li dir.

- Ken di ni en mü kem mel bir bi çim de, bir sperm den ya ra tan

Al lah'ın, onu ye ni den di ril tip ya şat ma gü cü ne sa hip ol du ğu nu

kav ra ma lı dır. 

- Ve onu öl dük ten son ra ye ni den di ril tip ya şa ta ca ğı nı yüz ler -

ce ayet te va at eden ve ha ber ve ren Al lah'ın, bu sö zü nü el bet -

te tu ta ca ğı nı bil me li dir.

O za man ölü mün yo k o luş de ğil, ahi re te ge çiş ka pı sı ol du ğu -

nu kav ra ma ya baş la ya bi lir.

- Bu du rum da ölüm den kork ma nın bir an la mı ol ma dı ğı nı an -

la ya bi lir. Za ten ölüm den kork ma nın bir fay da sı yok tur; çün kü

ölüm den ka çı la maz. Her kes ka de rin de be lir len miş za man da

öle cek tir. Ölüm kor ku su na ka pı lan la rı, Al lah Ku ran'da şöy le

uyar mış tır:

... On lar, sa na açık la ma dık la rı şe yi iç le rin de giz li tu tu -

yor lar, "Bu iş ten bi ze bir şey ol say dı, biz bu ra da öl dü -

rül mez dik" di yor lar. De ki: "Ev le ri niz de ol say dı nız da

üzer le ri ne öl dü rül me si ya zıl mış olan lar, yi ne dev ri le -

cek le ri yer le re gi de cek ti..." (Al-i İm ran Su re si, 154)

Ama ahi re te ge çiş ka pı sı olan ölüm, an cak ha ya tı nı Al lah rı -

za sı na uy gun ola rak de ğer len di ren ler için mut lu luk ve kur tu lu -

şa açı lır. Al lah'tan yüz çe vir miş olan lar için se, ölüm ke sin bir yı -
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kım ve fe la ke tin baş lan gı cı dır. Hiç öl me ye cek miş gi bi ya şa ya rak

Al lah'ı unu tan la rın, ölüm gel di ğin de du ya cak la rı piş man lı ğın bir

şey ifa de et me ye ce ği ni Rab bi miz Ku ran'da ha ber ver miş tir:

Tev be; ne, kö tü lük le ri ya pıp-edip de on lar dan bi ri ne

ölüm ça tın ca: "Ben şim di ger çek ten tev be et tim" di -

yen ler, ne de ka fir ola rak ölen ler için de ğil. Böy le le ri

için acı bir azap ha zır la mı şız dır. (Ni sa Su re si, 18)

So nun da, on lar dan bi ri ne ölüm gel di ği za man, der ki:

"Rab bim, be ni ge ri çe vi rin. Ki, ge ri de bı rak tı ğım

(dün ya)da sa lih amel ler de bu lu na yım." As la, ger çek -

ten bu, yal nız ca bir söz dür, bu nu da ken di si söy le -

mek te dir. On la rın ön le rin de, di ril ti lip kal dı rı la cak la -

rı gü ne ka dar bir en gel (ber zah) var dır. (Mü mi nun

Su re si, 99-100)

Ken di ni Al lah'a ada ma yan her kes -Al lah'ın di le me si dı şın da-

bu piş man lı ğı ya şa ya cak tır. 

Öy ley se, ma dem ha yat çok kı sa dır, bu ha yat tan son ra son -

suz bir ger çek ha yat var dır ve ma dem o son suz ha yat, bu dün -

ya da Al lah'ın rı za sı nı ara ya rak ka za nı la cak tır; bu du rum da;

- İn sa nın bu ra da ki kı sa ve de ğer siz ha ya tın dan çok, ölüm den

son ra baş la ya cak ger çek ha ya tı nı dü şün me si ge re kir. Bu yüz -

den dir ki, bu ger çe ği kav ra mış olan mü min ler "ka tık sız ca

(ahi re ti asıl) yur du dü şü nüp-anan ih las sa hip le ri"dir ler.

(Sad Su re si, 46)

- Dün ya da el de edi le cek ser vet ve im kan la ra tut kuy la bağ lan -

ma nın bir an la mı yok tur. Kim se ne ma lı nı, ne gü zel li ği ni, ne

kuv ve ti ni ne ai le si ni, ne de şöh re ti ni ahi re te gö tü re mez. Bun -

la rın hiç bi ri me zar da ki in sa na eş lik ede mez. Me za ra gi ren yal -

nız ca ke fe ne sa rı lı bir be den dir; o da kı sa bir sü re için de kurt -

la nıp çü rü me ye baş la ya cak tır.



- Bu dün ya dan ahi re te gö tü rü le cek tek şey Al lah rı za sı için

ya pıl mış olan sa lih amel ve iba det ler dir. O za man bu dün ya da

kı sa bir sü re için in sa na ve ril miş olan ni met ler (sağ lık, gü zel lik,

ser vet vb.), ahi ret te ebe di ola rak ve çok da ha gü ze liy le ye ni -

den in sa na ve ri le cek tir.

- Bu ger çe ği kav ra ma yıp da ma lı nı ve be de ni ni Al lah rı za sı

için har ca mak tan ka çı nıp "cim ri lik" eden, ken di ahi re ti ni mah -

vet mek te ve asıl ken di ne cim ri lik et mek te dir. Ko nuy la il gi li bir

ayet şöy le dir: 

İş te siz ler böy le si niz; Al lah yo lun da in fak et me ye

çağ rı lı yor su nuz; bu na rağ men ba zı la rı nız cim ri lik

edi yor. Kim cim ri lik eder se, ar tık o, an cak ken di nef -

si ne cim ri lik eder. Al lah ise, Ga niy (hiç bir şe ye ih ti -

ya cı ol ma yan)dır; fa kir olan siz ler si niz. Eğer siz yüz

çe vi re cek olur sa nız, siz den baş ka bir kav mi ge ti rip-

de ğiş ti rir. Son ra on lar, si zin ben ze ri niz de ol maz lar.

(Mu ham med Su re si, 38)

Bun la rı kav ra ya ma yan ve dün ya ya bü yük bir sev giy le bağ lan -

mış olan lar, ken di le ri ni söz de "ölüm süz"leş tir me ye ça lı şır lar.

"Ge ri de adı nı sür dü re cek bir şey bı rak mak" is te ği bun dan dır.

Bu nun çe şit li şe kil le ri var dır:

- Ba zı la rı ar ka la rın da "ad la rı nı sür dü re cek" eser ler bı rak ma -

yı de ner. Al lah Ku ran'da bu tav rı şöy le ha ber ve rir:

"Siz, her yük sek çe ye re bir anıt in şa edip (ya rar sız

bir şey le) oya la nıp eğ le ni yor mu su nuz? Ölüm süz kı -

lın mak umu duy la sa nat ya pı la rı mı edi ni yor su nuz?"

(Şu ara Su re si, 128-129)

- Bu psi ko lo ji nin en be lir gin ör nek le rin den bi ri de "ço cuk ye -

tiş tir me ye" kar şı olan aşı rı is tek tir. Ahi re ti um ma yan lar, ge ri -

de ad la rı nı anıp-sür dü re cek ço cuk lar bı rak ma he ve sin de olur -
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lar ge nel de. Özel lik le er kek ço cuk is ten me si nin de ne de ni bu -

dur. "Ço cuk sa hi bi ol ma" tut ku su nun dün ya ha ya tı nın ge çi ci

sü sü ol du ğu nu Rab bi miz bir ayet te şöy le ha ber ve rir:

Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün -

den) tut ku lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir

övün me (sü re si ve ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir

'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ mur ör ne ği gi bi; onun

bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho şu na git -

miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı

ke sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te

ise şid det li bir azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş -

nut luk (rı za) var dır. Dün ya ha ya tı, al da nış olan bir

me ta dan baş ka bir şey de ğil dir. (Ha did Su re si, 20)

El bet te in sa nın gü zel ah lak lı, ha yır lı in san lar ye tiş tir mek is te me -

si mak bul dür. An cak ca hi li ye nin çar pık sis te min de in san la rın bu

is te ği nin ne de ni Al lah'ın ra zı ol ma sı de ğil, ken di ena ni yet le ri ni tat -

min et mek, ken di le rin ce dün ya da ka lı cı bir isim bı rak mak tır.

Oysa Kuran'a baktığımızda müminlerin çocuk sahibi olmayı,

ancak Allah'ın rızası için istediklerini ve çocuklarını da Allah

rızasına uygun olarak yetiştirdiklerini görürüz. Çoğu peygam-

ber, yaşadıkları dönem ve ortamda böyle bir imkanları olma-

dığı için uzun süre çocuk sahibi olmamış, ancak yaşlandıkların-

da kendilerinden sonra din ahlakını anlatıp-savunmaya devam

etmesi için Allah'tan çocuk istemişlerdir.

Ca hi li ye Top lu mun da ki Din An la yı şı

Şim di ye dek özel lik le ri ni say dı ğı mız, Al lah'ı ge rek ti ği gi bi tak -

dir ede me yen, bu ne den le de "ca hil" ol ma özel li ği ni ta şı yan

top lum ya pı sı, di ni de ken di çar pık man tık ve ina nış la rı doğ rul -

tu sun da yo rum la mış tır. Bu nun so nu cun da or ta ya çık mış olan



din an la yı şı, Ku ran'da Al lah'ın em ret ti ği ger çek din den çok

fark lı dır. Rab bi miz Ku ran'da Hz. Muhammed (sav)'e vahyedilen

di ni, "... in san la rın "ağır yük le ri ni, üzer le rin de ki zin cir le ri

in di ren..." (Araf Su re si, 157), "için de hiç bir zor luk bu lun ma -

yan" bir din ola rak ta nıt mak ta dır:

... O, siz le ri seç miş ve din ko nu sun da si ze bir güç lük

yük le me miş tir, ata nız İb ra him'in di nin de ol du ğu gi -

bi. O, bun dan da ha ön ce de, bun da (Kur'an'da) da

si zi "Müs lü man lar" ola rak isim len dir di... (Hac Su re -

si, 78)

Ku ran'da in san lar, dü şün me ye, ta bi ol duk la rı yan lış inanç ve

yol la rı fark ede rek Al lah'ın is te di ği şe kil de bir ya şam tar zı na

çağ rıl mak ta dır lar.

Ca hi li ye top lu mu ise Ku ran'ın çok net ve an la şı lır me sa jı nı

gör mez lik ten ge le rek, İs lam adı na ko yu ta as sup lu bir di ni tü -

ret miş tir. Ca hi li ye nin oluş tur du ğu bu çar pık din an la yı şı nın ba -

zı özel lik le ri ni şöy le sa ya bi li riz:

- Kuran'da Allah'ın bildirdiği din, yalnızca Allah'a kul olmayı

ve O'ndan başka varlıkları ilah edinmemeyi emreder. Buna

göre insan yalnızca Allah'ın rızasını aramakla sorumludur, baş-

kalarının hoşnutluğunu aramak gibi bir zorunluluğu yoktur.

Cahiliye ise, dini Allah'ın rızasını aramak için bir yol olarak gör-

memektedir. Cahiliyenin bu hatalı anlayışına göre ortaya çıkan

din, "insanlar ne der?" korkusuna dayalı ve gerçek din ahlakın-

dan tümüyle ayrı bir yapıdır. 

- Kuran ahlakını bilmeyen ve anlamayan cahiliyenin din anla-

yışı, bir takım batıl inanışlara dayalıdır. Çeşitli yerel adet ve ina-

nışlar dine eklenmiş, dindar olmak, atalardan gelen batıl birta-

kım inanışlara bağlı olmakla aynı şey haline getirilmiştir. Hal-

buki, Kuran'da Allah'ın tarif ettiği ve Peygamberimiz (sav)'in
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yaşamında en güzel örneklerini gördüğümüz dinin bunlarla hiç-

bir ilgisi yoktur. Kuran'da Rabbimiz, yalnızca Kendi sınırlarını

ve Peygamber (sav)'in sünnetini ölçü almayı emreder. Tarih

boyunca peygamberler hakkın karşısına atalarından öğrendik-

leri batıl inançlarla çıkmaya kalkışanlarla mücadele etmişlerdir.

Onların bu ahlaklarını Allah ayetlerde şöyle haber vermiştir:

Ne za man on la ra: "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de -

nil se, on lar: "Ha yır, biz, ata la rı mı zı üze rin de bul du -

ğu muz şe ye (ge le ne ğe) uya rız" der ler. (Pe ki) Ya ata -

la rı nın ak lı bir şe ye er mez ve doğ ru yo lu da bu la ma -

mış idiy se ler? (Ba ka ra Su re si, 170)

Ay nı ko nu, Ma ide Su re si, 104; Enam Su re si, 91; Araf Su re -

si, 28 ve da ha pek çok ayet te tek rar la nır.

- Dini bu yanlış anlayışla değerlendiren bazı cahiliye insanla-

rı, bu tavırlarının doğal bir sonucu olarak dinin akılcılıktan ayrı

olduğu yanılgısına kapılmışlardır. Oysa Allah'ın Kuran'da bildir-

diğine göre akıl, mümin olmanın gereğidir. Müminler sürekli

düşünmeye, araştırmaya ve Allah'ın ayetlerini bu yolla görüp

tanımaya davet edilirler. İman ve akıl birbiri ile bağlantılıdır;

aklı kullanmanın bir sonucu olarak iman edilir, akıl kullanıldık-

ça iman daha da güçlenir. 

- Cahiliye düşüncesi dinde olmayan bazı kuralları varmış gibi

göstermekte, helalleri haram yapmakta bir sakınca görme-

mektedir. Kuran'da, birçok insanın sıkıntısını duyduğu bu man-

tığın yanlışlığı şu şekilde bildirilmiştir:

De ki: "Al lah'ın kul la rı için çı kar dı ğı ziy ne ti ve te miz

rı zık la rı kim ha ram kıl mış tır?" De ki: "Bun lar, dün ya

ha ya tın da iman eden ler için dir, kı ya met gü nü ise yal -

nız ca on la rın dır." Bi len bir top lu luk için ayet le ri böy -
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le bi rer bi rer açık la rız. De ki: "Rab bim yal nız ca çir -

kin-ha ya sız lık la rı -on lar dan açık ta olan la rı nı ve giz li

olan la rı nı,- gü nah iş le me yi, hak lı ne de ni ol ma yan 'is -

yan ve sal dı rı yı' ken di si hak kın da is pat la yı cı bir de lil

in dir me di ği şe yi Al lah'a şirk koş ma nı zı ve Al lah'a

kar şı bil me di ği niz şey le ri söy le me ni zi ha ram kıl mış -

tır." (Araf Su re si, 32-33)

Ne olu yor ki si ze, ka çı nıl maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı -

ya kal ma nız dı şın da, O, si ze ha ram kıl dık la rı nı ay rı

ay rı açık la mış ken, üze rin de Al lah'ın is mi anı lan şey -

le ri ye mi yor su nuz? Ger çek ten ço ğu, bir ilim ol mak -

sı zın ken di he va (is tek ve tut ku)la rıy la (ki mi le ri ni)

sap tı rı yor lar. Şüp he siz, se nin Rab bin had di aşan la rı

en iyi bi len dir. (Enam Su re si, 119)

Ey iman eden ler, Al lah'ın si zin için he lal kıl dı ğı gü zel

şey le ri ha ram kıl ma yın ve had di aş ma yın. Şüp he siz

Al lah, had di aşan la rı sev mez. (Ma ide Su re si, 87)

- Cahiliyenin oluşturduğu batıl anlayış nedeniyle İslam, bazı

kimseler tarafından olduğundan çok farklı tanıtılmak istenmiş-

tir. Oysa İslam akılcılığın, güzelliğin, sevginin, anlayışın, seve-

cenliğin, merhametin, temizliğin, estetiğin, kalitenin, asaletin

hakim olduğu hak dindir. Peygamberler, yaşadıkları dönemle-

rin en medeni insanlarıdır. Son derece kültürlü ve estetik

değerlere sahip kişilerdir. Peygamber Efendimiz (sav) nezake-

tiyle, estetik zevkinin kalitesiyle, güzelliğiyle, temizliğiyle ve

üstün aklıyla tüm müminlere en güzel örnektir. Hz. Süleyman

(as) da bu gerçeğin en açık örneklerinden biridir. Sarayı mima-

ri harikalarla, estetik mekanlarla doludur.

Müslüman olmak Allah'a kul olmak ve O'nun verdiği nimet-
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leri O'na şükrederek kullanmaktır. Allah'ı tanımanın ve ger-

çekten üstün ahlaklı bir insan olabilmenin çabasıdır.

Ger çek Müs lü man, ken di si ni ya ra tan son suz kud ret sa hi bi

Al lah'ın rı za sı nı ara yan, O'nun rı za sın dan baş ka hiç bir mad di

ve ya ma ne vi kar şı lık bek len ti si için de ol ma yan ki şi dir.

İş te Müs lü man lı ğın ta nım la rın dan bi ri bu dur.
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AL LAH'TAN BAŞ KA İLAH LAR
EDİ NEN LE RİN EBE Dİ ME KA NI:

CE HEN NEM

Al lah'ın rı za sı na uyan ki şi, Al lah'tan bir ga za ba uğ ra -
yan ve ba rın ma ye ri ce hen nem olan ki şi gi bi mi dir?
Ne kö tü ba rı nak tır o. (Al-i İm ran Su re si, 162)

�Aşa ğı la tı cı ve ebe di bir azap ye ri dir. (Tev be Su re si, 63, 68;

Ma ide Su re si, 80; Enam Su re si, 128; Hud Su re si, 107; Nahl Su -

re si, 29; En bi ya Su re si, 99; Ni sa Su re si, 14, 151)

�Ate şi çok şid det li ve ka vu ru cu dur. (Me aric Su re si, 15-16;

Al-i İm ran Su re si, 181; Ah zab Su re si, 64; Hac Su re si, 72; Nur

Su re si, 57; Fur kan Su re si, 11) 

�Kor kunç bir uğul tu su var dır. (Fur kan Su re si, 12; Mülk Su re -

si, 7-8) 

�Al lah'ın ya rat tı ğı en kö tü ba rın ma ye ri dir. (Al-i İm ran Su re si,

162; Ni sa Su re si, 115)

�Azap ara lık sız dır ve as la ha fif le til mez. (Mü'min Su re si, 46-47;

Ma ide Su re si, 37; Yu nus Su re si, 52; Bey yi ne Su re si, 6; Hac Su -

re si, 22; Al-i İm ran Su re si, 88; Fa tır Su re si, 36)

�Öle rek kur tul ma im ka nı da yok tur. (İb ra him Su re si, 17) 

�Yar dım ede bi le cek hiç bir kim se yok tur. (Al-i İm ran Su re si,

91)

�Ka çış ve kur tu luş yo lu yok tur. (Ma ide Su re si, 37; Kehf Su re -

si, 53; Be led Su re si, 19-20)
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�Ba şın da ki bek çi ler me lek ler den dir. (Mü'min Su re si, 49-50;

Zuh ruf Su re si, 77; Müd des sir Su re si, 26-31)

�Ya kı tı in san lar ve taş lar dır. (Ba ka ra Su re si, 24; Tah rim Su -

re si, 6; Al-i İm ran Su re si, 10; En bi ya Su re si, 98; Hud Su re si,

119; Sec de Su re si, 13)

�Ateş le dağ lan ma var dır. (Tev be Su re si, 35) 

�Ke mik le ri ça tır da tan in le me ler du yu lur. (En bi ya Su re si, 100)

�Suç lu lar bu ka ğı la ra vu rul muş lar dır. (İb ra him Su re si, 49)

�Kay nar su ve irin li su içi ri lir. (Ne be Su re si, 24-25; Ga şi ye Su -

re si, 5; Va kıa Su re si, 54-55; Yu nus Su re si, 4; Sad Su re si, 57; İb -

ra him Su re si, 16-17)

�Yi ye ce ği zak kum ve da rı di ke ni dir. (Du han Su re si, 43-46; Saf -

fat Su re si, 62-66; Va kıa Su re si, 52-53; Müz zem mil Su re si, 13;

Ga şi ye Su re si, 6-7)

�Ce hen nem de ki ler kat ran la giy di ril miş ler dir. (İb ra him Su re si,

50)
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YAL NIZ CA AL LAH'IN RI ZA SI NI
ARA YAN LA RIN EBE Dİ ME KA NI:

CEN NET

Ora da di le dik le ri her şey on la rın dır; Ka tı mız 'da da ha

faz la sı da var. (Kaf Su re si, 35)

�İn sa nın zevk al dı ğı ve is te ği her şey ve da ha faz la sı var dır. (Kaf

Su re si, 35; Zuh ruf Su re si, 71; En bi ya Su re si, 102)

�Mu az zam bir mülk var dır. (İn san Su re si, 20)

�Her ya nı ni met ler le do na tıl mış tır. (Saf fat Su re si, 43; İn san

Su re si, 20) 

�Ölüm ta dıl maz. (Du han Su re si, 56)

�Ebe di ola rak ka lı nır. (Ba ka ra Su re si, 25)

�Yor gun luk ve ya bık kın lık du yul maz. (Fa tır Su re si, 35)

�Sı nır sız mut lu luk var dır. (Ya sin Su re si, 55)

�Tam bir ra hat lık var dır. (Va kıa Su re si, 89) 

�Ala bil di ği ne ge niş tir. (Ha did Su re si, 21)    

�Hoş nut bir ya şam var dır. (Hak ka Su re si, 21)

�Hü zün ve kor ku yok tur. (Ba ka ra Su re si, 62; Al-i İm ran Su re -

si, 170; Fa tır Su re si, 34; Araf Su re si, 35) 

�Ge niş ik ram gö rü lür. (Saf fat Su re si, 42)

�Ku sur suz bir şe kil de ye ni bir ya ra tı lış la ya ra tıl mış, ba ki re,

ter te miz, pü rüz süz ten li, iri göz lü ve ba kış la rı sa de ce eş le ri ne

çev ri miş hu ri ler var dır. (Ba ka ra Su re si, 25; Saf fat Su re si, 49;
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Zuh ruf Su re si, 70; Saf fat Su re si, 48; Du han Su re si, 54; Va kıa Su -

re si, 22-23, 36-37; Rah man Su re si, 56, 58, 70, 72; Ne be Su re -

si, 33; Va kıa Su re si, 35)     

�Yük sek köşk ler ve gü zel mes ken ler var dır. (Fur kan Su re si,

10, 75; An ke but Su re si, 58; Saff Su re si, 12)      

�Ra hat sız edi ci sı cak ve ya so ğuk yok tur. Sü rek li göl ge lik le ri

var dır. (İn san Su re si, 13; Rad Su re si, 35; Mür se lat Su re si, 41;

Ni sa Su re si, 57)

�İçin den ır mak lar akar. (Ba ka ra Su re si, 25)      

�Süt ten ve bal dan ır mak lar var dır. (Mu ham med Su re si, 15)     

�Yük sek ler de ku rul muş dö şek ler, mü cev her ler le iş len miş

taht lar var dır. (Va kıa Su re si, 15, 34; Ga şi ye Su re si, 13; Saf fat

Su re si, 44)

�Di zi di zi yas tık lar, se ril miş yay gı lar, çar pı cı gü zel lik te dö şek -

ler var dır. (Ga şi ye Su re si, 15-16; Rah man Su re si, 76, Va kıa Su -

re si, 30) 

�Bi tip tü ken me yen, he sap sız bir rı zık var dır. (Sad Su re si, 54;

Mü min Su re si, 40)           

�İçin de ki ni met ler ek sil mez. (İn san Su re si, 13; Va kıa Su re si,

33)

�Ra hat lık la eri şi len çe şit çe şit mey ve ler var dır. (Va kıa Su re si,

28, 29, 32; Ne be Su re si, 32; Hak ka Su re si, 23; Rah man Su re si,

68; İn san Su re si, 14)            

�Ter te miz su kay nak la rı var dır. (Mu taf fi fin Su re si, 28; Ga şi ye

Su re si, 12; Rah man Su re si, 50; İn san Su re si, 6,18)

�Çe şit çe şit in ce lik ler ve gü zel lik ler var dır. (Rah man Su re si,

48)

�At las tan ağır iş le me li yas tık lar var dır. (Rah man Su re si, 54)

�Hiz met  eden, tertemiz kişiler var dır. (Tur Su re si, 24)       
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�Sa çıl mış in ci gi bi ölüm süz vil dan lar var dır. (İn san Su re si, 19)

�İçen le re sar hoş luk ver me yen bem be yaz, ka tık sız bir şa rap

var dır. (Mu taf fi fin Su re si, 25,26; İn san Su re si, 5; Saf fat Su re si,

46-47; Va kıa Su re si, 19; Tur Su re si, 23) 

�İpek ten ve ağır iş len miş at las tan el bi se ler, al tın, gü müş ve in -

ci den ta kı lar var dır. (İn san Su re si, 21; Hac Su re si, 23)      

�Yi ye cek ve içe cek ler al tın ve gü müş ten tep si ve tes ti ler le su -

nu lur.  (Zuh ruf Su re si, 71; İn san Su re si, 15-16)

�İçin de ki yi ye cek le rin tad la rı dün ya da ki le re ben ze mek te dir.

(Ba ka ra Su re si, 25)
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DAR WİNİZM'İN ÇÖ KÜ ŞÜ

D
ar wi nizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini red-

detmek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olama-

mış bilim dışı bir safsatadan başka bir şey değildir.

Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden

bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğu-

nun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman

yaşanmadığını ortaya koyan 300 milyona yakın fosilin bulunma-

sıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yarat-

mış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün

evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen pro-

paganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı

yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve

yapılan sahtekarlıklara dayalıdır.  

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te -

ori si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl -

dır bi lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek -

te dir. Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi -

nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve bu

ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir. Özel lik -

le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan

ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Darwinizm'in geçersizliğini gör-

mekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar. 

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve Yaratılış’ın de lil le ri ni di ğer pek

çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya
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de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy -

le, bu ra da da özet le mek te ya rar var dır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıl-

dı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli geliş-

me, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni

adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı

türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı

çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir ata-

dan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaş-

mışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor -

du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me"

idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı

uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar -

şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın -

dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği -

ni umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen

bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala -

rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta

in ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as -

la açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek -

te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim -

sel bul gu yok tur.
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3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne

bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil -

yar yıl ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den

gel dik le ri ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil -

yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten

bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka -

yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır.

An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci nin ilk ba -

sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na -

sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk

hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları

içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia

eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda

ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en

temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me -

miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın

çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan

be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız

mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi -

le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık -

la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey -
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di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir

pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de

bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di -

ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin

üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge -

ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise,

bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya -

sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün -

lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu

inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de -

ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin

ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le -

cu lar Evo lu ti on and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel

Dek ker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı

uzun sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar -

ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le -

ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün -

lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da

or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey -

da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba -

şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da

ka la cak tı: 
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"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne

alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der Opa -

rin, Ori gin of Li fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons,

1953 (Rep rint), s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su -

nu çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney -

le rin en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan

1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du -

ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve

bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan

bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di. O yıl lar da ev rim

adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol ma dı -

ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan

çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi -

den ce on Evo lu ti on of Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the

Ame ri can Me te oro lo gi cal So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan -

dı ğı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley

Mil ler, Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic

Synthe sis of Small Mo le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca

yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San

Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev -

rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu

ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği -

miz de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le

kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba -

da, Earth, Şu bat 1998, s. 40)
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Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük

bir açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapı-

ların bile olağanüstü derecede kompleks yapılara sahip olması-

dır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürün-

lerden daha komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş

laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek

canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast -

lan tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya -

pı ta şı olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma -

li; 500 ami no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10
950

'de 1'dir. An -

cak ma te ma tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola rak

"im kan sız" sa yı lır. Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik

bil gi yi sak la yan DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı -

dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye

kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş -

tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız

bir ta kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne -

bi lir. Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler

doğ rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş -

le me nin mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol -

ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo -

su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te -

si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der -

gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük -

le ik asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast -

lan tı sal ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama
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bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de -

ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık -

ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da

kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel, The Ori gin of Li fe on Earth, Sci -

en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi ken-

dine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldı-

ğını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı

reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori -

nin "ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da

ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış

ol ma sı dır. Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal

se lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği

önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke -

ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam

mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha -

yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta -

ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len

ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü

bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri

ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö -

nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri -

ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür -

le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce

do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı.
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(Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi -

ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken -

di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da -

ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan

Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge -

çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil -

den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya

çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re -

miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken

ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni

ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za -

man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The

Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver -

sity Press, 1964, s. 184)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li -

miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra -

ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do -

ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me -

ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için

1930'la rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha

yay gın is miy le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm,

do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu -
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tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler

ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine

rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların,

kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının

"mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonu-

cunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan

açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştir-

mezler, aksine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bu nun ne de ni çok ba sit tir: DNA çok komp leks bir dü ze ne

sa hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan her han gi bir tesadüfi et ki

an cak za rar ve rir. Ame ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han bu nu

şöy le açık lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola -

rak mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç

özel lik, mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re -

me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir

or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim,

ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na

ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona

bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola -

cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (B.

G. Ran ga nat han, Ori gins?, Pennsyl va nia: The Ban ner Of

Truth Trust, 1988)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş -

ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za -

rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka -

niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de -

ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu -
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tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi -

ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si -

yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya -

pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı"

ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re

de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu -

nun en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre, bü tün can lı lar bir bir -

le rin den tü re miş ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la

bir di ğe ri ne dö nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar -

dır. Te ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun bir

za man di li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me iler le miş tir.

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı -

sız "ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men,

bir yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-

ya rı sü rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel -

lik le ri ni ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış sü -

rün gen-kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re cin -

de ol duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır.

Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali

varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la -

rın sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol -

ma sı ge re kir. Ve bu garip can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil ka -

yıt la rın da rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu

şöy le açık la mış tır:
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Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-

ge çiş çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış

ol duk la rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu -

na bi lir. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of

the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosilleri-

nin bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi

için büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden,

Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on

Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türe-

mişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz?

Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam

olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş

formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak

kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz...

Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılar-

la dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya

çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürü-

lecek en büyük itiraz olacaktır. (Charles Darwin, The Origin of

Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya -

nın da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş

form la rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da

el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne,

can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.
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Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir

ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği -

miz de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak

ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani -

den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The

Na tu re of the Fos sil Re cord", Pro ce edings of the Bri tish Ge -

olo gi cal As so ci ati on, c. 87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge -

çiş for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta -

dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can -

lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün -

kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma -

dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la -

ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi -

yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la -

bi le cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta -

ma men mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar -

dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim

sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le -

rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer

ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal -

de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı

ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce on Tri al, New York:

Pant he on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke -

ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Yaratılış’tır.

113Harun Yahya (Adnan Oktar)



İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri

konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsa-

yar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile

hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir.

Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kate-

gori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney

may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu

can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir

şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi -

bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo -

pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış -

ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne

ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös -

ter miş tir. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To wer, New York:

Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 75-94; Char les E. Ox nard, "The Pla -

ce of Aust ra lo pit he ci nes in Hu man Evo lu ti on: Gro unds for Do ubt",

Na tu re, c. 258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni

in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı -

lar, Aust ra lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark -

lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı

oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın
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ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim

te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan

Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır" di -

ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren nie, "Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst

Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus >

Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir

son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po -

log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo

erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa -

dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Wal ker, Sci en ce, c. 207, 1980, s.

1103; A. J. Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New York: J. B. Li -

pin cott Co., 1970, s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor ge, c. 3, Cam-

b rid ge: Camb rid ge Uni ver sity Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü

çok mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der -

ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya -

na bu lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di -

ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver -

si te si pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev -

rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma -

zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid

(in sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol -

du? Açık tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha -

sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di

gös ter me mek te dir ler. (S. J. Go uld, Na tu ral His tory, c. 85,

1976, s. 30)
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Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir -

ta kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf

pro pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se -

nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo -

sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve

say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol -

ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan

ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel

ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği

bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu

tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi

dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi -

lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya -

ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa -

ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in -

sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le

açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak

var sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa -

nın fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori -

si ne ina nan bir kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü -

rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki -

li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür.

(Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top -

lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan

bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de

yo rum la ma la rın dan iba ret tir.
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Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is -

ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir

de ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le -

ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eder. Do -

la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra -

ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı

atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler -

dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot,

po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu -

şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir

can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım

ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti -

re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le -

ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da

bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi

ele ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da

bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör -

dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi -

ne, is te dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir te ki nin

bi le rast lan tı sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur sun lar.

Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is -

te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da

dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar

ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar -

ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler.

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne
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ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par -

lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı ka rta maz lar.

Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı,

at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz -

la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı,

kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la -

rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca

can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı

say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de

ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş -

tu ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö -

lüp, son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu

bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen

pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Al lah'ın üs tün ya -

rat ma sıy la ha yat bu lur. Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori -

si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at -

tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du -

ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer

ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na

kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya

ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elek-

t rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me

mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal -

le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola -

rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:
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Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey -

nin bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len

yer kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı -

ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık -

lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz -

yıl tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma -

mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri -

ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. 

Şu an da gör dü ğü nüz net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka

bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün -

ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le -

viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu

net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis -

ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar

ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli -

niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far -

kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir

gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi

iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya,

gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo -

yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak -

ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç

bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi -

bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir

gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün -

tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka -

niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri
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si ze, oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu,

atom lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na

ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya -

pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran

alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü -

nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak

için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va -

sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim -

le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri

elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör -

me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin -

de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi

se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü -

rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en

net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or -

kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü -

rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin

için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim

ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul -

la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek -

te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet,

se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An -

cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se

ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se -

se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en

ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin

bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya
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mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut -

la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü

olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç -

bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la -

maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum,

in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci -

ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma -

mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok

bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 
Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le -

ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo -

kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir

bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li

ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin -

yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? Bey -

nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al -

gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba -

ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra

hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat -

mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si
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duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün -

mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki

bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo -

yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü -

nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul -

gu lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori -

nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür -

dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur

ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı

gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me

ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim

ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün -

ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la

bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin

eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak -

ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken -

di sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu

çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar -

wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma

ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te -

si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim -

ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı"

ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:
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Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka -

bul edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma -

ter ya list bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem -

le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori'

bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti -

ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma -

ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma -

nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Ric hard Le won tin,

"The De mon-Ha un ted World", The New York Re vi ew of Bo -

oks, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de

cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca

farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kap-

lanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanla-

rın maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla,

çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul

etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya

devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan

insanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir

güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcı’nın eseridirler. Yaratıcı,

tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen

ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.
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Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 
En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide -

olo ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la -

nan her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe -

le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol -

du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük

bir va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du -

ran ve bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den,

bu luş lar ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in,

Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton

gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı nın,

ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di -

aya ina nan lar bi lim adam la rı, pro fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in -

san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü -

yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır.

Çün kü, dün ya ta ri hin de in san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan

alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri -

nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan ger çek le ri gör me -

le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia da ha yok tur. Bu, Af -

ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma -

sın dan, Hz. İb ra him'in kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz.

Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların al tın dan yap tık la rı

bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al maz bir kör lük -

tür. Ger çek te bu du rum, Al lah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği bir akıl -

sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın ka pa na ca ğı nı ve ger -

çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir çok aye tin de

bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:
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Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san
da, on lar için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la -
rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le -
ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap on -
la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)
… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar,
göz le ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır
bu nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat -
ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır.
(Araf Su re si, 179)

Al lah Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler

bi le inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak,
or dan yu ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri -
miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu -
ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma -

sı, in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl -

dır bu bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak

ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa -

nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id -

di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da -

ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra -

ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös -

te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun

olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız

komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne

inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. Ni te kim,

Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı kim se le -
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rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa ve Fi -

ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu -

sa, Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa'ya, ken di

"bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma -

sı nı söy ler. Hz. Mu sa, bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re

ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın

an la tıl dı ğı ayet  şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in -
san la rın göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te
dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol -
du lar. (Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca -

lar"la -Hz. Mu sa ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü -

yü le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Mu -

sa'nın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayette bildiril-

diği gibi "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik.
(O da fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy -
dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce
hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk -
la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü -
çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf
Su re si, 117-119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek

et ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an -

la şıl ma sı ile, söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü -

müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de -

re ce saç ma id di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı

ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam
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an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru -

ma dü şe cek ler dir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi

savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekle-

ri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte

düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı
alan lar da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük
esp ri mal ze me le rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge -

le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl -

maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır.

(Mal colm Mug ge rid ge, The End of Chris ten dom, Grand Ra -

pids: Eerd mans, 1980, s.43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in -

san lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim

te ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü -

sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün -

ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır.

Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat -

ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden

başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen, 

hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)




