




1

Bu kitap Harun Yahya'n›n konuyla ilgili olarak daha önce

kaleme ald›¤› eserlerinden önemli bölümlerin derlenmesi ile

oluflturulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya serisinin

tamam›n› okuyabilmesidir.

Cep Kitaplar› Serisi haz›rlan›rken, Türk halk›n›n içinde

bulundu¤u ekonomik durum göz önüne al›nm›fl, bu duruma

uygun fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

Bu seri haz›rlan›rken kendisinden al›nt›lar yap›lan kitaplar›n

orijinallerine, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm

kitapç›lardan veya www.harunyahya.org internet sitesinden

ulaflabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-

deni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r.

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

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

mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne ser-

mek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za

ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

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

r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-

makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-

tedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe

veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

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

yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu

etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" de-

yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r

sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-

te ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

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

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

istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›,

konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar›

aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

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

mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.

Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlü-

dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-

r›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

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

önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti-

¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitap-

la ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve si-

yasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤u-

na flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-

heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-

g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Anka-

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

sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›l-

lardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›r-

lad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddiala-

r›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k

ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki

peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun

ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n ka-

pa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anla-

m› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in

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

enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-

r›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu

suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çü-

rütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son

söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sa-

hibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas›

olarak kullan›lm›flt›r. 

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

yaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret

gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc›

sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne

sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngil-

tere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Bre-

zilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya

kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngi-

lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça, Bulgarca gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda

genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler

pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflme-

sine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserler-

deki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi
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yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin neti-

ce verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu

eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k

materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiç-

birini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra

savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri

dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun

Yahya külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

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

kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme

içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifl-

tir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

diklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin

okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya

ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›-

ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada,

iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile

sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacak-

t›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgu-

lamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu ko-

nuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n

dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmette-

ki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel

kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslü-

manlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyeti-

dir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilme-

si, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n

kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden

güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam›

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

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

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliya-

t›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen

huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya

bir vesile olacakt›r.
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AA hir zaman kavramı pek çok insan için tanıdık

bir kavram olmayabilir. Bu nedenle öncelikle

bu kavramı kısaca açıklamakta yarar var. Ahir

zaman, "son dönem" anlamına gelir ve İslam'a göre kıya-

mete yakın bir zamanda, Kuran ahlakının hakim olacağı

ve dinin insanlar arasında yaygın olarak yaşanacağı bir

dönemi ifade eder.

Bu dönemde insanların huzur ve güven içinde yaşa-

yabilmeleri için gereken her türlü şart mevcut olacaktır.

Önceki dönemlerde yaşanan her türlü sıkıntının yerini

bolluk, bereket ve adalet alacaktır. Ahlaksızlıklar, sahte-

karlıklar, dejenerasyonun her türlüsü ortadan kalkacak-

tır. Bu dönem, tüm inanan insanların asırlardır özlemini

duydukları, İslam ahlakının hakim olduğu kutlu bir dö-

nemdir.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zamanı

açıklayan detaylı anlatımlar yer almaktadır. Onun ardın-

dan pek çok İslam büyüğü de ahir zaman hakkında çok

önemli açıklamalar yapmışlardır. Bu anlatımlara bakıldı-

ğında ahir zamanın, dünyanın önce büyük bir bozulma

ve karmaşa yaşadığı, ancak sonradan gerçek dinin yaşan-

masıyla kurtuluşa kavuştuğu, çok büyük bir bolluk ve

bereketin yaşandığı, teknolojinin tüm nimetlerinin insan-

ların hizmetine sunulduğu, bilimde, tıpta çok büyük iler-

lemelerin kaydedildiği ve çok üstün bir sanat anlayışının

yaşandığı bir dönem olduğu görülür.

Ahir zamanın ilk dönemlerinde, dünya Allah'ı inkar

eden bir takım felsefi sistemler nedeniyle dejenere ola-

caktır. İnsanlık yaratılış amacından uzaklaşacak, bunun

sonucunda büyük bir manevi boşluk ve ahlaki bozulma

yaşanacaktır. Büyük felaketler birbirini izleyecek,

savaşlar, acılar yaşanacak ve insanlık "nasıl kurtuluruz"
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sorusunun cevabını arayacaktır. Ancak Allah, ahir zama-

nın bu büyük karmaşası içindeki insanları kurtaracak ve

onları kutlu bir döneme ulaştıracaktır. Aslında böyle be-

reketli bir dönem Kuran ahlakını yaşayan her topluluk

ve her dönem için geçerlidir. Allah, korkup sakınan ve

Kuran'da bildirdiği emirlerine titizlikle uyan kullarına her

zaman çok büyük nimetlerle karşılık vermiş, onları bol-

luk içinde yaşatmıştır.

Bu anlattıklarımız, Peygamberimiz (sav) tarafından

14 asır önce söylenmiş sözlerde ve pek çok İslam büyü-

ğünün yazılarında detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu kay-

nakların bize doğru olarak ulaşıp ulaşmadıklarından, ör-

neğin Peygamberimiz (sav)'in bu konudaki hadislerinin

gerçekte O'nun tarafından söylenmiş sözler olduğundan

kuşku duymanın ise gereği yoktur. Çünkü bize bu konu-

da yol gösteren önemli bir gerçek vardır. Hadislerde

ahir zaman hakkında detaylı tasvirler yapılmakta, her ko-

nu çok ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu ayrıntıların

bundan 14 asır önce bu kadar kapsamlı bir şekilde açık-

lanmış olması ve belirli bir dönem içinde art arda bunla-

rın gerçekleşmesi son derece mucizevi bir durumdur.

Ve bu sözlerin kaynağının doğruluğu konusundaki tüm

şüpheleri ortadan kaldırır.

Kaldı ki, İslam ahlakının dünyaya egemen olması ya

da Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne dönüşü gibi ahir za-

manla ilgili bazı bilgiler, doğrudan Kuran'da haber veril-

mektedir ve dolayısıyla doğrulukları kesindir. Allah ayet-

lerinde inanan kullarına, İslam ahlakının yeryüzünde ha-

kim olacağını müjdelemektedir:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde

bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan

öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa,
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onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kıla-

cak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini ken-

dilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları

korkularından sonra güvenliğe çevirecektir.

Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç-

bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra in-

kar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

Kuran'da ‹slam Ahlak›n›n Dünya
Hakimiyetine ‹flaret Eden Ayetler

Kuran'da İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret

eden pek çok ayet bulunmaktadır. Bu ayetler Peygam-

berimiz (sav)'in Altınçağ'ı tarif eden haberleriyle çok bü-

yük paralellikler göstermektedir. Böyle bir olay bugüne

kadar gerçekleşmediğine göre, Kuran ayetlerinde haber

verilen geniş çaplı hakimiyetin, Peygamberimiz (sav)'in

haber verdiği ahir zamana işaret ettiği de son derece

açıktır. Kuran ahlakına sahip kulların güç ve iktidar sahi-

bi kılınmasıyla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır:

Allah, yazmıştır: "Andolsun, Ben galip gelece-

ğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en bü-

yük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.

(Mücadele Suresi, 21)

Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek

istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayı-

cıdır; kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hida-

yet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki

onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı

üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.

(Saf Suresi, 8-9)

Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek

istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, ken-

Girifl
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di nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.

Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün

dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve

hak dinle gönderen O'dur. (Tevbe Suresi, 32-33)

Allah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı

(hak olarak) kendi kelimeleriyle gerçekleştire-

cektir. (Yunus Suresi, 82)

Onlardan öncekiler de hileli-düzenler kurmuş-

lardı; fakat düzen kuruculuğun (tedbirlerin, kar-

şılık vermelerin) tümü Allah'a aittir. Her bir

nefsin ne kazandığını O bilir. Bu yurdun sonu ki-

mindir, inkar edenler pek yakında bileceklerdir.

(Rad Suresi, 42)

Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri ken-

dilerine apaçık deliller getirdiği halde, zulmet-

tikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma

uğrattık. İşte Biz, suçlu-günahkar olan bir toplu-

luğu böyle cezalandırırız. Sonra, nasıl yapıp-

davranacaksınız diye gözlemek için, onların ar-

dından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. (Yunus

Suresi, 13-14)

Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın, katıksızca iman

edenlerin yeryüzüne mirasçı kılınacakları da Kuran'ın

pek çok ayetinde vurgulanan ilahi bir kanundur. Bu ayet-

lerden bazıları şöyledir:

Andolsun, Biz Zikir'den sonra Zebur'da da:

"Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır"

diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)

Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleşti-

receğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve teh-

didimden korkana ait (bir ayrıcalıktır).

(peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her
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zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti.

(İbrahim Suresi, 14-15)

Musa kavmine: "Allah'tan yardım dileyin ve sab-

redin. Gerçek şu ki, arz Allah'ındır; ona kulların-

dan dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç mut-

takiler içindir." dedi. Dediler ki: "Sen bize gel-

meden önce de, geldikten sonra da eziyete uğ-

ratıldık." (Musa:) "Umulur ki, Rabbiniz düşma-

nınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halife-

ler (egemenler) kılacak, böylece nasıl davrana-

cağınızı gözleyecek" dedi. (Araf Suresi, 128-129)

Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri ken-

dilerine apaçık deliller getirdiği halde, zulmet-

tikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma

uğrattık. İşte Biz, suçlu-günahkar olan bir toplu-

luğu böyle cezalandırırız. Sonra, nasıl yapıp-

davranacaksınız diye gözlemek için, onların ar-

dından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. (Yunus

Suresi, 13-14)

Girifl
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PP eygamberimiz (sav)'den aktarılan pek çok ha-

diste, yeryüzünde İslam ahlakının hakim olaca-

ğı bir dönemin yaşanacağına işaret edilmekte-

dir. İşte ahir zaman olarak bahsettiğimiz dönem Kuran

ahlakının hakim olacağı bu dönemdir. "Altınçağ" ismiyle

de bilinen bu dönem, hadislerden de anlaşılacağı üzere

yarım yüzyıldan fazla sürecek "Asr-ı Saadet" benzeri bir

devir olacaktır. Peygamberimiz (sav)'in bu devri tasvir

ederken cennet benzeri özelliklerle anlatması sebebiyle

bu devreye "Altınçağ" ismi verilmesine neden olmuştur.

Her çeşit ürün ve mal bolluğu, emniyet, güven ve

adaletin temini, huzur ve saadet, her türlü teknolojik ge-

lişmenin insanların rahatı, konforu, neşesi ve huzuru için

kullanılması, ihtiyaç içinde olan kimsenin kalmaması, is-

teyene istediğinden sayılmadan, kat kat fazlasıyla veril-

mesi, bu devrin belli başlı özelliklerindendir. Hadis-i şe-

riflerde o dönemde "silahların susacağı"nın bildirilmesi,

bu devirde yeryüzünün barışla dolacağının  müjdesidir.

Altınçağ'da, önceden aralarında husumet olan halklar

arasında çok büyük bir kardeşlik yaşanacak, her türlü

kavganın yerini barış, dostluk ve sevgi alacaktır. 

Teknolojik gelişmeler ahir zamanın bu devresinde

doruğa ulaşacak, insanlar teknolojinin bütün nimetlerin-

den alabildiğine faydalanacaklardır. Tıpta, tarımda, ileti-

şimde, sanayi teknolojisinde, ulaşımda çok büyük geliş-

meler yaşanacak, sürekli yeni buluşlar yapılacaktır. Her

yeni buluş bir başkasına öncülük edecek, gelişmeler çok

büyük bir hız kazanacaktır. 

Sanatta çok büyük ilerlemeler kaydedilecek, müzik-

te, tiyatroda, resimde birbirinden güzel eserler ortaya

çıkacak, Allah'a olan imanın insanlara verdiği geniş ufuk

ve derin düşünce, tüm sanat dallarına öncülük edecek-

15



ALTINÇA⁄

tir. İnsanlar Altınçağ'da hayatlarından o kadar memnun

olacaklardır ki; bir hadisin ifadesine göre "zamanın nasıl

geçtiğinin farkına varmayacaklar, bu güzelliklerden daha

fazla yararlanmak için Allah'tan ömürlerinin uzatılması-

nı" isteyeceklerdir. Peygamberimiz (sav)'in bir diğer sö-

zünde ahir zamandaki ortam şu şekilde tarif edilir:

… Küçükler keflke ben büyük olsayd›m, büyükler de

keflke ben küçük olsayd›m diye temenni ederler...

‹yi insanlar›n iyili¤i artar, kötülere karfl› bile iyilik

yap›l›r." 

Alt›nça¤'da Görülmemifl Bir

16

Andolsun,

Biz Zikir'den 

sonra Zebur'da da:

"Şüphesiz Arz'a salih

kullarım varisçi ola-

caktır" diye yazdık. 

(Enbiya Suresi,

105)



Bolluk Olacakt›r
Altınçağ, ürünlerde ve mallarda çok büyük bolluk ve

bereketin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde ihtiyacı

olana istediğinden kat kat daha fazlası verilecek, en ufak

bir sıkıntı, yokluk, açlık yaşanmayacaktır. Yeryüzündeki

tüm zenginlikler ortaya çıkacak, geliştirilen yeni tarım

teknolojileri sayesinde topraktan her zamankinden çok

daha fazla ürün elde edilecektir. İman eden, Allah yolun-

da hizmet eden kişilerin bu uğurda yaptıkları her türlü

güzelliğin karşılığı hem dünyada, hem de ahirette kat kat

verilecektir. Hayatın her anında yaşanan bolluk ve bere-

ket, İslam ahlakını yaşayan müminlere Allah'ın verdiği bir

güzellik olacaktır. Her yaptıkları iş onlara büyük bir zen-

ginlik olarak geri dönecektir. Allah, bir ayetinde Müslü-

manların mallarından Kendi rızası için infak ettiklerinde

karşılık olarak bulacakları bereketi şu şekilde belirtir:

Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği

yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bu-

lunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah,

dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol

olandır, bilendir. (Bakara Suresi, 261)

Bu dönemde ürünlerde ve mallarda o zamana kadar

görülmemiş bir bolluk olacağı, bu ürünlerin sayılıp, öl-

çülmeden her isteyene dağıtılacağı pek çok hadis-i şerif-

te de bildirilmektedir:

Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak

ki, o güne dek onun mislini kesinlikle bulmam›flt›r.

Yer yemiflini (g›da ürünlerini) verecek ve insanlar-

dan hiçbir fley saklamayacak (vermemezlik etmeye-

cek)t›r. Mal da o gün çok birikmifl olacakt›r. 

Resulullah buyurdu ki: "Ümmetimin sonunda bir

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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ALTINÇA⁄

halife gelecek, mal› adetle saymayacak, avuçla

avuçlayacakt›r." 

O zaman ümmetim, iyisi kötüsü hepsi de mislini

görmedikleri nimetlerle nimetlenir. Allah onlara,

bol ya¤mur gönderir. Arz nebattan bir fley sakla-

maz. Mal hakir olur. 

…Gökyüzü ya¤murundan hiçbir fleyi esirgemeye-

cek ve cömertçe bol ya¤d›racak. Yeryüzü ve bitkile-

rinden hiçbirini eksik b›rakmayacak ve muhakkak

onlar› kemali ile bitirip ortaya ç›karacakt›r. Hatta

yaflayanlar (kendilerinde bulunan nimetleri gör-

meleri için) ölülerin de hayatta olmalar›n› temenni

edeceklerdir. 

…Ümmetin gerek iyileri ve gerekse de kötüleri, mis-

li asla görülmemifl flekilde, pekçok nimetlere sahip

olacakt›r. Çok ya¤mur ya¤mas›na ra¤men bir

damlas› bile bofla gitmeyecek, toprak bir tek tohum

istemeden verimli ve bereketli olacakt›r. 

Resul-i Ekrem efendimiz flöyle buyurdu: "Ümmeti-

min sonunda öyle bir devlet reisi olacak ki avuç

avuç mal ve para avuçlayacak ve bu mal› adet ola-

rak ihata edip saymayacakt›r." 

Mehdi insanlara mal› ve eflyay› da¤›t›rken, sayma-

dan bol bol verecektir. 

…Yeryüzü içindeki hazineleri d›flar›ya f›rlatacakt›r. 

… Arz, içerisinde gizledi¤i bütün zenginliklerini,

alt›ndan ve gümüflten sütunlar halinde d›flar› ata-

cak.

Bolluk Nas›l Sa¤lanabilir?

‹nsanlar bir ölçek bu¤day ektiklerinde karfl›l›¤›nda yedi yüz

18



ölçek bulacak... ‹nsan birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç

hasat edecektir... Çok ya¤mur ya¤mas›na ra¤men bir dam-

las› bile bofla gitmeyecek.

Bu rivayette ahir zamanda modern tarıma geçilmesi,

yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi, tohum ıslahı ça-

lışmaları ve yağmur sularının yeni barajlar, göletler yapı-

larak değerlendirilmesi sonucunda oluşacak üretim artı-

şına dikkat çekilmektedir. 

Nitekim günümüzde teknoloji çok büyük bir hızla

gelişmekte, ürünlerin hem kalitesinde hem de üretim

miktarında çok fazla artırıma gidilebilmektedir. Özellik-

le de genetik biliminde yaşanan çok hızlı gelişme, tekno-

lojinin her türünde olduğu gibi tarım teknolojisinde de

büyük bir devrim yaşatmaktadır. Kuşkusuz gün geçtikçe

bu verimlilik de giderek daha çok artacak ve Altınçağ'da

en üst noktasına ulaşacaktır. 

Ürünlerde Yaflanacak olan Geliflmeler

Ahir zamanda teknoloji alanındaki her gelişme hiçbir

ayrım gözetmeden tüm insanların yararına kullanılacak-

tır. Şu an sadece belirli zümreler ya da toplumlar tekno-

lojinin sağladığı kolaylıklardan, güzelliklerden ve imkan-

lardan faydalanabilirken, Altınçağ'da tüm dünya halkları,

ırk, yaş, cinsiyet, dil farkı gözetilmeden, eşit bir şekilde

teknolojiden istifade edebileceklerdir. Zengin olan da

fakir olan da bu nimetlerden aynı oranda faydalanabile-

cek, kimse ayrıcalıklı olmayacaktır. Hiçbir insan açlık, se-

falet çekmeyecek, çok büyük bir bolluk ve bereket için-

de yaşayacaktır. Bu bolluğun sağlanması için de eldeki

tüm teknolojik imkanlar kullanılacak, sağlıklı, lezzetli, da-

yanıklı, ucuz ve çok bol ekin veren bir tarım sistemine

geçilecektir. Bu konudaki teknolojik gelişmelerin neler

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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ALTINÇA⁄

Peygamberimiz (sav)'in Altınçağ ile ilgili bir hadisi
şöyledir:
"O zaman ümmetim, iyisi kötüsü hepsi de mislini
görmedikleri nimetlerle nimetlenir. Allah onlara, bol
yağmur gönderir. Arz nebattan bir şey saklamaz. Mal
hakir olur."



Alt›nça¤'da Yaflanacaklar

Altınçağ, mallarda ve ürünlerde çok büyük bir bol-
luğun yaşanacağı bir dönemdir. Bu dönemde tek-
nolojide ve bilim alanında  yaşanacak olan gelişme-
ler sonucunda ürünlerde üstün bir kalite, dayanık-
lılık ve bereket sağlanacaktır.



ALTINÇA⁄

olabileceği günümüzün bilimsel gelişmeleriyle de yavaş

yavaş ortaya çıkmaktadır. Özellikle de genetik alanında

yapılan çalışmalar Altınçağ'da yaşanacak olan bolluk ve

bereketin birer habercisidir.

Genetik bilimi bitkisel ve hayvansal besin üretim

alanlarında çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bit-

kilerin genetik şifrelerinde, yani DNA'larında, hastalığa

sebep olan özelliklerin iyileştirilmesi, kalitenin ve daya-

nıklılığın artırılması yavaş yavaş mümkün olabilmektedir.

Sağlıklı bir ürünün iyi ve kaliteli hammaddelerden elde

edilebileceği düşünülürse, bu yöntemlerle soğuğa, sıcağa

ve fazla tuza dayanıklı bitkilerin üretilmesi sağlanıp, ta-

rım alanında çok köklü bir yenilik olacaktır. Bu şekilde

herhangi bir üründeki protein ya da vitamin oranlarının

artırılması, DNA parçaları aktarılarak sağlanabilecektir.

Aynı yöntem kullanılarak hastalıklara, zorlu iklim şartla-

rına ve zararlı haşarelere dayanıklı bitkiler elde etmek

üzere çalışmalar devam etmekte ve çok hızlı sonuçlar

alınmaktadır. Tohumlar üzerinde yapılan bu genetik ça-

lışmalarla her türlü zararlı etki azaltılmaya çalışılmakta,

önceden sadece belli mevsimlerde yetişen bitkilerin

dört mevsimde de yetiştirilebilmesine çalışılmaktadır.

Tüm bu çalışmaların sonuçlanması tarım alanında çok

büyük bir bolluğun ve bereketin habercisi olacaktır.

Ahir zamanda İslam ahlakını hakim kılacak olan samimi

Müslümanlar, ürünlerde yaşanan bu bolluğu insanlar

arasında adaletle dağıtacaklar, her isteyene istediğinden

saymadan misliyle vereceklerdir. Allah bu üstün ahlakı

gösteren tüm kullarını her dönemde çok büyük bir bol-

luk içinde yaşatmıştır, onları dünyada ve ahirette çok

büyük nimetlerle müjdelemiştir. Bu müjde Nahl Sure-

si'nde şöyle bildirilmektedir:
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Erkek olsun, kadın olsun, bir mü'min olarak kim

salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu

güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını,

yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz.

(Nahl Suresi, 97)

Genetik bilimi gibi diğer bilimsel çalışmalar da meyve,

sebze gibi her türlü yiyeceğin bozulup, çürümeden daha

uzun süre dayanır hale getirilmesi üzerinde yoğunlaşmış-

tır. Ahir zamanda yaşanacak olan bolluğun bir işareti de

ürünlerin uzun süre bozulmadan dayanabilmesi, saklana-

bilmesi, içlerindeki her türlü zararlı maddelerden arındı-

rılması olacaktır. Bu konuda, teknoloji alanında çok büyük

gelişmeler yaşanmakta, yeni yöntemler ortaya çıkmakta-

dır. Işınlama, yüksek ısı, yüksek basınç ve genetik çalışma-

lar bu ürünlerin bozulmalarına yol açan bakterilerin etki-

siz hale getirilmesini ve böylece aylarca bozulmadan sak-

lanabilmesini sağlayabilmektedir. Örneğin yiyeceklerin

gamma ya da elektron ışınlanmasıyla, bozulmasına ve çü-

rümesine yol açan bir takım mikropların, bakterilerin, bö-

cek yumurta ve kurtlarının azaltılması ya da tamamen yok

edilmesi mümkün olmaktadır. Işın dozajına göre elde edi-

len sonuç da değişmektedir. Dayanıklılığın sağlanmasının

yanında besin zehirlenmelerinin de önüne geçmek bu şe-

kilde mümkün olabilmektedir. Bu işleme tabi tutulmuş yi-

yecekler doğal yapısındaki tadını, tazeliğini, lezzetini ve

rengini aslına çok yakın bir şekilde koruyabilmekte, doğal

sıvılarını da kaybetmemektedir. Işınlanan bir çilek aylarca

bozulmadan buzdolabında saklanabilmekte, bir patates fi-

lizlenmeden aylarca dayanabilmektedir. Bu yolla, israfın

engellenmesi, eldeki tüm zenginliğin en iyi şekilde kullanıl-

ması mümkün olabilecek, çürümelerin, bozulmaların önü-

ne geçilebilecektir.

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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Henüz denenme aşamasında olan ve çok kısıtlı alan-

larda uygulamaya geçen tüm bu teknolojik gelişmeler,

ahir zamanda yaşanacak olan bolluk ve bereketin sağlan-

masında kuşkusuz çok etkili olacaklardır. Bu sayede el-

deki imkanlar en iyi şekilde kullanılacak, israf ve iş gücü

en aza indirilecek, insanlar çok dayanıklı, kaliteli ve çok

bol üretim yapabilecekler. Altınçağ'da tüm bu teknoloji

yeryüzündeki insanların faydasına kullanılacak, nimetler

insanlar arasında adaletli bir şekilde paylaştırılacaktır.

Ülkeler, ırklar, topluluklar arasında hiçbir ayrım gözetil-

meyecektir. Birbirinden kilometrelerce uzakta yaşayan

ya da kültürel açıdan aralarında hiçbir benzerlik bulun-

mayan halklarda da aynı eşit dağılım ve adaletli yönetim

hakim olacaktır. Yeryüzündeki bu cennete benzer orta-

mı sağlayacak olan da, Kuran ahlakının gerçek anlamda

yaşanacak olmasıdır. Allah'tan korkup sakınan, her yap-

tığı işte Allah'a yönelip dönen samimi Müslümanların adil

yönetimi, dünya üzerinde çok büyük bir güven, huzur ve

bereket oluşturacaktır. 

Çöllerin Yeflertilmesi

Ahir zamanda ürünlerde yaşanacak olan bolluğa işa-

ret eden bir başka teknolojik gelişme de çöllerin yeşer-

tilmesidir. Dünyada kara parçalarının yüzde kırk üçünü

çöllerin oluşturduğu düşünülürse, bu konunun tarım

teknolojisi için ne kadar büyük bir önem taşıdığı daha

kolay anlaşılır. Günümüzde suyun verimsiz çöl toprakla-

rına kadar ulaştırılmasıyla, en kurak topraklarda bile

üretim yapılabilmektedir. Eğer bu yüksek teknoloji tüm

çöllere uygulanırsa, kıtlığın eşiğinde olan pek çok ülke

çok verimli ekim alanlarına kavuşacaktır. Tabi bunun için

çok büyük bir teknoloji gerekmektedir. 
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Çöl bölgelerinde tarım yapılabilmesi için sulama ko-

nusunun çözülmesi ve ekim yapılabilir toprakların

sağlanması gerekir. Bunun için üzerinde çalışılan tekno-

lojilerden biri bilgisayar kontrolünde yapılan sulamadır.

Bu teknolojiyle su akışı doğrudan bitkilerin kök bölgele-

rine yönlendirilmekte, tek bir damla suyun bile israf

edilmesi engellenmektedir. Her türlü suyun arıtılarak

kullanıma geçirilmesi de çöl tarımında çok önemli bir

yer tutar. Bunun için sel ve deniz sularının çok hızlı bir

şekilde kullanıma geçirilmesi de tarım teknolojisinin te-

melini oluşturmaktadır. Bu şekilde çok geniş bir su kay-

nağı sağlanmış olacak ve ülke ekonomilerine çok büyük

bir destek sağlanacaktır. Peygamber Efendimiz hadisle-

rinde suyun çok verimli şekilde kullanılmasına da işaret

etmiştir:

…ümmetin gerek iyileri ve gerekse de kötüleri, misli asla

görülmemifl flekilde, pekçok nimetlere sahip olacakt›r. Çok

ya¤mur ya¤mas›na ra¤men bir damlas› bile bofla gitmeye-

cek, toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli

olacakt›r. 

Hayat Pahal›l›¤› ve Darl›k Y›llar› Biter

Daha önce de söylediğimiz gibi "Altın Çağ" olarak da

adlandırılan bu devirde çok büyük bir zenginlik ve refah

yaşanacaktır. İhtiyaç içinde olana istediğinden kat kat

fazlası verilecek, hiçbir şey sayılıp ölçülmeyecektir. Bun-

dan önceki devrin özelliği ise, hayat pahalılığı, geçim sı-

kıntısı ve darlık yılları olmasıdır. Bu dönemde fakirler

daha da fakirleşirken, zenginlerin malı mülkü katlanarak

artmaktadır. Hadislerde de ahir zamanın bu özelliği şöy-

le vurgulanır:

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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Çöllerin yeflertilmesine bir iflaret de,

Peygamberimiz (sav)'in "...yer nam›-

na ne varsa hepsi ekilecek" fleklin-

deki hadisidir. (K›yamet Alametleri, s.255) Dünyadaki kara par-

çalar›n›n %43'ünü çöllerin oluflturdu¤u düflünülürse, çöllerin

yeflertilmesinin k›tl›k çeken ülkeler için ne kadar büyük önem ta-

fl›d›¤› daha iyi anlafl›l›r.

Çöl bölgelerinde tar›m yap›labilmesi için sulama konusunun çö-

zülmesi gerekir. Bunun için üzerinde çal›fl›lan teknolojilerden bi-

ri bilgisayar kontrolünde yap›lan sulamad›r. Bu teknolojiyle su

ak›fl› yönlendirilmekte ve suyun israf edilmesi engellenmektedir.

Alt›nça¤'da tüm bu teknolojiler insanlar›n hizmetine verilecektir.
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Çöllerin yeflertilmesi konu-

sunda baflka bir araflt›rma

konusu ise topraks›z tar›m-

d›r. Alt›nça¤'da hiç toprak ol-

madan yap›lacak olan tar›m,

özellikle de iklim koflullar›n›n elveriflsiz oldu¤u düflük gelir-

li bölgeler için çok büyük bir önem teflkil edecektir. Üstelik

bunun için bölgedeki su koflullar› da önemli de¤ildir. fiu an

dünyan›n çok k›s›tl› bölgelerinde uygulamaya geçirilen

"Hydroponics" ismini tafl›yan bu teknoloji ile çok verimsiz

çöl ortamlar›nda dahi sebze üretimi yap›labilecek, kurakl›k

ve sefalet yaflayan bölgeler bolluk ve bereketle dolacakt›r.

Su içinde meyve ve sebze üretimi yap›lmas›n›n pek çok

avantajlar› aras›nda bitkinin ihtiyaç duydu¤u mineralin is-

tendi¤inde üretici taraf›ndan eklenebilmesi, suda ve toprak-

ta bulunan mikroplar›n olmamas› say›labilir.
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"Fakirler ço¤alacak."

Allah dinden uzaklaşan insanlara açlık ve sefalet gibi

belaları bir uyarı olarak isabet ettirmektedir. Oysa bü-

yük sıkıntı ve zorluk içinde yaşayan bu insanlar eğer,

iman etmiş olsalar, sıkıntılar ardından bir kolaylık bula-

caklardır. Gerçekten de Allah iman eden ve kendi yo-

lunda çalışan, şevkle hizmet eden Müslümanlara çok bü-

yük bir zenginlik, refah ve mutluluk yaşatırken, inkar

edenlere de bu inkarlarından dolayı çok büyük bir sıkın-

tı yaşatmaktadır. Allah insanların nankörlük ettikleri dö-

nemlerde, onlara lütuf olarak verdiği nimetleri ellerin-

den almakta, onları açlık ve korkuyla imtihan etmekte-

dir. Bu İlahi adalet, bir ayette şöyle haber verilir:

İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla,

karada ve denizde fesad ortaya çıktı. Umulur ki,

dönerler diye (Allah) onlara yaptıklarının bir kıs-

mını kendilerine taddırmaktadır. (Rum Suresi, 41)

Kuran'da nankörlükleri sonucunda Allah'tan kurak-

lık ve ürün kıtlığına uğratılan Firavun ve çevresi örnek

olarak verilir. Firavun çok büyük bir zenginlik ve mülk

içindeyken Allah onu bir hatırlatma olarak ürün kıtlığıy-

la denenmiştir:

Andolsun, Biz de Firavun aile (çevre)sini belki

öğüt alıp düşünürler diye yıllar yılı kuraklığa ve

ürün kıtlığına uğrattık. (Araf Suresi, 130)

Kuran'da aktarılan diğer pek çok kıssada inkarcı ka-

vimlerin bu özellikleri üzerinde durulur:

Allah bir şehri örnek verdi: (Halkı) Güvenlik ve

huzur içindeydi, rızkı da her yerden bol bol gel-

mekteydi; fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük

etti, böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak,

ona açlık ve korku elbisesini tattırdı. (Nahl Sure-
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si, 112)

Allah inkarcılara yaşattığı geçim sıkıntısının gerçek

sebebini bir ayette şöyle bildirmektedir:

Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, artık

onun için sıkıntılı bir geçim vardır... (Taha Sure-

si, 124)

Uyarıcıların sözlerine kulak vermeyen ve inkarda di-

reten topluluklar her zaman için çok büyük bir sıkıntıy-

la karşılık görmüşlerdir. Oysa hadislerde bildirildiği ve

Kuran ayetlerinde haber verildiği gibi Müslümanlar

imanlarının karşılığı olarak büyük nimetlerle ödüllendiri-

lirler. Ayrıca Peygamber Efendimiz de özellikle ümmeti-

nin son döneminde, yani ahir zamanda Müslümanların

büyük bir bolluk içinde yaşayacaklarını haber vermiştir:

… Öyle bir zaman gelecek ki o zamanda kifli (ay›rd›¤›) al-

t›n sadakas›yla (taraf taraf) dolaflacak da sonra elinden sa-

dakas›n› alacak hiçbir (fakir) kimse bulamayacak.

…O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk için-

de ve arz›n nebatat› çok fazla olacak….

… Muhakkak ki o zamanda mal ço¤al›p su gibi akacak da,

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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onu hiçbir kimse (tenezzül edip) kabul etmeyecektir.

Teknolojide Büyük
‹lerlemeler Görülecek

İçinde yaşadığımız yüzyıl, özellikle de son çeyreği, tek-

nolojinin gelişimi açısından dünya tarihinde görülmemiş bir

hıza sahne olmuştur. Bundan 100 sene önce ismi bile bi-

linmeyen pek çok teknolojik araç hayatımızın vazgeçilmez

parçaları haline gelmiştir. Hatta bundan 10 sene önceki

teknoloji ile günümüzdeki teknoloji arasındaki fark hayal

edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Şu anki gelişmeler bize

Altınçağ'da yaşanacak olan ilerlemeler hakkında da çok

önemli işaretler vermektedir.

Altınçağ'da teknolojide yaşanacak olan ilerlemeler, in-

sanların hayatlarında çok büyük bir konfor ve kolaylık sağ-

layacaktır. Eskiden sadece hayal edilebilen pek çok yenilik,

teknolojinin gelişmesi sayesinde hayatın her anına yayıla-

caktır. İnsanlar evlerinde, işlerinde, okullarında bu geliş-

meler sayesinde çok büyük kolaylıklar yaşayacak, rahat,

eğlenceli ve zevkli ortamlara kavuşacaklardır. Ev hayatında

bilgisayarların kullanılması insanlara hız kazandıracaktır.

Örneğin her türlü alışveriş, ağır işler, güvenlik, ısıtma, ha-

valandırma, elektrik, acil durum sistemleri bilgisayarlar

aracılığıyla kontrol edilecek, robotlar çoğu işte insan gücü-

nün yerini alacaktır. İnsanlar evlerinde otururken ya da te-

levizyon izlerken tüm işlerini robotlar sayesinde, otoma-

tik işlemlerle halledebileceklerdir. Evlerin temizlenmesi,

bozuk olan her türlü aletin onarılması, hareketli mikroçip-

ler sayesinde evdeki toz ve akarların tamamen ortadan

kaldırılması, bilim adamlarının gelecekte robotlarla hallet-

meyi planladığı konuların başında gelmektedir. Altınçağ'da

tüm bu planlar gerçekleşecek, insanların vaktini alan her

türlü iş teknolojik aletler tarafından halledilecektir. 
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Teknoloji dünyanın tüm güzelliklerini insanların önüne

serecek, üç boyutlu ortamlarda, sanal televizyonlarla pek-

çok yeri gezmelerini, eğlencelere katılabilmelerini, zeka

geliştirecek oyunlarla oynayabilmelerini mümkün kılacak-

tır. İnsanlar sanal ortamlarda pek çok tecrübeyi önceden

edinebilecek, kendilerini geliştirebilecek ve eksikliklerini

giderebileceklerdir.

Eğitim sistemi bilgisayar ve internet teknolojisinin ge-

lişmesi ve daha geniş bir alana yayılmasıyla çok köklü bir

değişim gösterecektir. Çocukların ev ortamından tüm eği-

timlerini takip etmeleri sağlanacaktır. Bunun yanında oku-

ma ve ezber ağırlıklı eğitim yerine, çocukların sanal ortam-

da deneyim kazanarak, bizzat uygulayarak ya da internet

televizyonları aracılığıyla görsel olarak öğrenebilecekleri

bir sistem hayata geçirilecektir. Günümüzde sadece çok

kısıtlı alanlarda uygulanan sanal ortamda eğitim, insanlara

çok büyük bir kolaylık sağlamakta, tecrübe kazanılmasına

imkan tanımaktadır. Örneğin, pilot eğitimi sırasında kulla-

nılan sanal uçaklarda pilotlar her türlü kazaya, hava şartı-

na, teknik hatalara karşı tecrübe kazanmaktadır. Altın-

çağ'da bu şekilde bir eğitim tüm iş dallarında ve eğitimde

hayata geçecek, bu şekilde pekçok hatanın, eksikliğin önü-

ne geçilebilecektir. 

Altınçağ'da eğitim alanında yaşanacak olan bu köklü

değişimin en önemli özelliği ise bu tip gelişmelerden tüm

dünya halklarının adil bir şekilde faydalanmasını sağlamak

olacaktır. Her dönemde olduğu gibi Altınçağ'da da, Kuran

ahlakına uyan insanlar layık oldukları tüm güzelliklere,

konfora ve kolaylıklara kavuşacak, bolluk ve bereket için-

de yaşayacaklardır.

Ulafl›mda Yaflanacak Geliflmeler

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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Ahir Zamanda
Teknolojide Yaflanacak H›z

20. yüzy›l›n son yirmi y›l› teknolojinin geliflimi aç›s›ndan Dünya

tarihinde görülmemifl bir h›za sahne olmufltur. Y›llar önce varl›-

¤›ndan bile haberdar olunmayan pek çok teknolojik alet, insan

hayat›n›n "olmazsa olmaz" parçalar› haline gelmifltir. Örne¤in

1980 tarihli dergilerde uzay teknolojisi olarak nitelendirilen cep

telefonlar› günümüzün en yayg›n iletiflim arac› halini alm›flt›r.  Bi-

lim ve teknoloji alan›nda yaflanan bu h›zl› geliflme, Kuran ahlak›-

n›n hakim olaca¤› Alt›nça¤'da yaflanacak olan büyük ilerlemeler

1960'lara kadar sadece siyah-beyaz gö-

rüntülü olan televizyonlarda özellikle de

son 20 y›l içinde çok büyük bir

geliflme gösterilmifltir.  Gö-

rüntü ve ses kalitesi artm›fl, üç

boyutlu televizyonlar›n kullan›ma

geçmesi için çal›flmalar

h›zlanm›flt›r.

Graham Bell'in ilk telefo-

nu bulmas›n›n ard›ndan

iletiflim konusunda çok

h›zl› geliflmeler yaflanm›flt›r. Özellikle de cep

telefonunun bulunmas›ndan sonraki 20 y›l

içinde iletiflim çok büyük bir h›z kazanm›flt›r.

Cep telefonundan görüntülü telefonlara geçifl

sadece birkaç on y›l içinde gerçekleflmifltir.

Tarihte ilk ses

kayd› 1877 y›-

l›nda Thomas

Edison tara-

f›ndan yap›l-

m›flt›r. Son 20

y›lda yaflanan

geliflmeler ise gerek ses kalitesinde gerekse fliddet ve kay›t sis-

teminde  mükemmeli yakalamay› hedeflemektedir.



20. yüzy›ldaki en büyük geliflme hiç kuflkusuz bilgisayar teknolo-

jisinde yaflanm›flt›r. ‹lk bulundu¤u dönemde çok hantal bir görü-

nüme sahip olan bilgisayarlar, özellikle de son 20 y›lda inter-

net teknolojisinin de katk›s›yla çok

h›zl› bir geliflme göstermifltir. T›p-

tan e¤itime, bilimden günlük

hayata kadar insan hayat›nda

çok önemli bir yer edinen bil-

gisayarlar, beraberinde çok

büyük kolayl›klar ve yenilik-

ler de getirmifltir.

Foto¤raf makinesinin icat

edilmesiyle ilk kez bir nesne-

nin görüntüsü kayda geçi-

rilmiflti. Günümüzdeki

hassas ayarlara sa-

hip ve mikro bo-

yutlardaki makine-

lere geçifl ise son

20 y›l içinde ger-

çekleflmifltir.
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Altınçağ'da ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişmeler

insanların rahatını, güvenliğini ve konforunu sağlayacak,

zaman kaybını en aza indirecektir. Yeni yapılan yollar ve

araçlarla kaza riski en aza indirilecek, bunun için gere-

ken her türlü önlem alınacaktır.

Ulaşımın büyük bir bölümü yeraltından olacak, bu

şekilde görüntüyü bozan her türlü ayrıntı ortadan kaldı-

rılmış olacaktır. Bunun sonucunda trafik sorunu da or-

tadan kalkacak, çok daha güzel ve estetik bir ortam olu-

şacaktır. Ulaşım araçlarında kullanılan ve hava kirliliğine

neden olan yakıtların yerini kalıntı bırakmayan güneş ya

da rüzgar enerjisi gibi yakıtlar ya da elektrik alacak. Böy-

lece bu şekilde oluşan rahatsızlıklar engellenecektir. 

Ses hızını aşan uçaklarda, trenlerde ve diğer çok ge-

lişmiş ulaşım araçlarında insanların ihtiyaç duyabileceği

her türlü konfor bulunacaktır. Altınçağ'daki tüm bu tek-

nolojik gelişmeler maddi imkanı olan belli bir kesimin

kullanabildiği araçlar olmaktan çıkıp, tüm insanların kul-

lanımına sokulacaktır. İslam ahlakının yaşandığı bu dö-

nemde herkese aynı güzellikler, aynı imkanlar eşit olarak

dağıtılacak, insanlar arasındaki ayrımlar kesin olarak or-

tadan kalkacaktır.

‹letiflim Alan›nda Yaflanacak
Olan Geliflmeler

Altınçağ'da yaşanacak olan gelişmelerden biri de ileti-

şim alanında olacaktır. O dönemde dünyanın dört bir ya-

nındaki insanlarla çok hızlı ve çok çabuk haberleşme

sağlanabilecek, bilgi alışverişinde bulunulacaktır. Özellikle

de uyduların haberleşme alanında sağladığı kolaylıkların

tüm insanların kullanımına sunulmasıyla haberleşmede

çok büyük bir hız kazanılacaktır. Sesle haberleşmenin ye-
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rini telefon edenlerin hem sesini hem de üç boyutlu gö-

rüntüsünü yansıtan holografik telefonlar alacaktır. 

Bilgisayar ve ‹nternet Teknolojisi
‹nsanl›¤›n Hizmetinde

Ahir zamanda hayatın bu kadar büyük bir bolluk ve

bereket içinde olmasında hiç şüphesiz bilgisayar teknolo-

jisi çok önemli bir yer tutacaktır. Artık insan hayatının her

aşamasında çok büyük kolaylıklar sağlayan bilgisayar, gün-

lük hayatta, iş hayatında, şehir planlamasında, tıpta, ileti-

şimde, sanatta çok büyük bir hız kazandırmaktadır. Altın-

çağ'da ise bu gelişmeler daha da büyük bir hız kazanacak

ve her türlü gelişme insanlığın hizmetine sunulacaktır. 

Bu arada 20. yy'da yaşanan en önemli gelişmeler ara-

sında sayılan "İnternet ağı"da insanlık tarihinde bir çığır

açmıştır. Dünyanın dört bir yanındaki insanların saniyeler

içinde birbirlerine ulaşabilmeleri, bilgilerini paylaşabilme-

leri, konuşabilmeleri, tartışabilmeleri, kısacası her şekilde

haberleşebilmeleri uluslararası internet ağı sayesinde

mümkün hale gelmiştir. Artık birşey öğrenmek, bir kü-

tüphanede araştırma yapmak, uluslararası bir teşkilatın

raporlarını incelemek, dünyada gelişen olaylara, teknolo-

jik gelişmelere ve bu konuda yapılan yorumlara ulaşmak

insanların yalnızca birkaç dakikasını almaktadır. Böylece

tüm insanların uzun yıllar araştırmalar yapıp, inceledikleri

bilgiler, hiç emek harcamadan insanların kullanımına açıl-

mıştır. 

İnternet sayesinde dünyada var olan bilgi birikiminin

insanlar arasında paylaşılmasını engelleyen tüm problem-

ler tamamen ortadan kalkmıştır. Dünya üzerindeki tüm

gelişmeler herhangi bir fark gözetilmeden, tüm halklara

bilgi olarak anında ulaştırılabilmektedir. Giderek daha da

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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‹nternet sa-

yesinde Dünya

üzerindeki tüm

geliflmeler herhangi

bir fark gözetilmeden,

tüm halklara bilgi olarak

an›nda ulaflt›r›labilmektedir. Bu flekilde insanlar aras›nda bil-

gi paylafl›m›n› engelleyen tüm problemler tamamen ortadan kalk-

m›flt›r. Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle giderek daha da h›z ka-

zanan internet, Alt›nça¤'da çok daha geliflmifl haliyle insanlar›n

hizmetinde olacakt›r.

Alt›nça¤'da fiber optik kablolardan yap›lan iletiflim sayesinde k›sa-

uzak mesafesi tamamen ortadan kalkacakt›r. 

Bu kablolar›n tüm dünya üzerinde genifl

bir a¤ oluflturmas› sayesinde bilgi al›fl-

verifli ve haberleflme çok büyük bir h›z

kazanacak, milyonlarca kitab›n içerdi¤i

bilgiyi bir saniyeden az zamanda k›talar

aras› tafl›ma imkan› do¤acakt›r.



Yeryüzüne 20 gün içinde düflen günefl ›fl›¤›n›n, dünyan›n toplam

enerji rezervlerinin içerdi¤i tüm enerjiye denk oldu¤u düflünülür-

se, bu enerjinin hayat›n

her alan›nda kullan›ma

geçmesinin ne kadar

önemli oldu¤u daha iyi

anlafl›lacakt›r.

Günefl ve rüzgar enerjisinin yayg›n olarak kullan›ma geçirilmesiyle Al-

t›nça¤'da enerji sorunu tamamen ortadan kalkacakt›r. Evlerde, ulafl›m-

da, ›s›tmada, elektri¤e dayal› her türlü ihtiyaçta bu enerjilerden fayda-

lan›lacakt›r.
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gelişen internet teknolojisi kuşkusuz ilerleyen dönemler-

de çok daha gelişmiş haliyle kullanımda olacaktır. 

Burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmek yerin-

de olacaktır. Dünya tarihi incelendiğinde, insanlığın hiçbir

dönemde böylesine büyük gelişmeler yaşamadığı görül-

mektedir. Özellikle teknoloji alanında 20. yüzyıl boyunca

yaşanan gelişmeler geçmiş dönemlerde yaşanmamıştır.

Bundan yalnızca 100 yıl önce bir insana dünyanın bugün-

kü durumu gösterilmiş olsa kuşkusuz çok büyük bir şaş-

kınlık yaşardı. Hatta 100 yıl önce değil, bundan 15-20 yıl

önce bir insana internet teknolojisinden bahsedilse, bunu

son derece uzak, belki 100 yıl sonra ancak ulaşılabilecek

bir gelişme olarak değerlendirirdi. İşte tüm bu gelişmeler,

insanların çok önemli dönemlere yaklaşmakta olduğunun

işaretleridir. Görülen odur ki, yaklaşmakta olan Altınçağ

her türlü teknolojinin en üst seviyede yaşandığı, insanla-

rın önüne binlerce nimetin sunulduğu, son derece ihti-

şamlı bir dönem olacaktır.

Enerjide Teknolojik Devrim

Sanayi devrimiyle birlikte başlayan enerji çağı, 20. yüz-

yılda yaşanan teknolojik gelişmelerle çok büyük bir önem

kazanmıştır. Eldeki verilere göre önümüzdeki 50 yıl için-

de dünya nüfusu ikiye katlanacak ve bu nüfusun enerji

kullanımı şu andakinden üç kat fazla olacaktır. Bunun ya-

nında en iyimser tahminlere göre dünya üzerindeki pet-

rol rezervlerine 40 yıl ömür biçilmektedir. Doğal gaz ise

daha kısa bir sürede tükenecektir. İşte bu hesaplamalar

bilim adamlarını hem daha ucuz, hem daha rahat bulunan

enerji kaynakları arayışına itmiştir. Petrolün yerini alacak

olan bu enerji kaynakları için birkaç ana başlık üzerinde

durulmaktadır: Güneş, rüzgar ve su. 
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Güneş, rüzgar ve su gibi çevreye zarar vermeyen kay-

naklardan enerji elde edilmesi önümüzdeki yüzyılların en

önemli gelişmeleri olarak düşünülmektedir. Örneğin rüz-

gar enerjisinin kullanılması özellikle sahil kentlerinin eko-

nomisinde çok büyük bir atılıma neden olacaktır. Kendi

kaynaklarından üretim yaptıkları için dışa bağımlılıkları

azalacak ve halkın refahı için çok önemli gelişmeler sağla-

nabilecektir. Özellikle de rüzgarın tükenmeyen ve elde

etmek için çaba gerektirmeyen bir enerji olması bilim

adamlarını bu konuda çalışma yapmaya teşvik etmektedir. 

Araştırmaların ikinci bir kolunu da Güneş'ten elde

edilecek olan enerji oluşturmaktadır. Yeryüzüne bir yılda

düşen güneş ışığı enerjisi ise, hali hazırda kullandığımız

toplam enerjinin 15 000 katı kadardır. Yirmi günlük gün

ışığı, dünyanın toplam rezervlerinin içerdiği tüm enerjiye

denktir. Dolayısıyla bu kaynakların yaygın olarak kullanı-

ma geçirilmesiyle Altınçağ'da herhangi bir enerji ihtiyacı

olmayacak, sanayi ve teknolojide Güneş, su ve rüzgardan

çok büyük bir rahatlıkla faydalanılacaktır.

Bilimde Yaflanacak Geliflmeler

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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İnsanın çevresini saran harikuladelikleri fark edebil-

mesi, güzellikleri anlayabilmesi için düşünmesi ve incele-

mesi gerekir. Kuran'da insanlar her zaman çevrelerinde-

ki yaratılış delillerini görebilmek için düşünmeye davet

edilmişlerdir. İnsan ancak bu şekilde Allah'ın canlılar

üzerinde tecelli ettirdiği üstün aklı ve ilmi taktir edebi-

lir. Yeryüzünün, gökyüzünün, hayvanların, bitkilerin ve

insanların yaratılışında üzerinde düşünülmesi gereken

incelikler saklıdır. Allah'ın insanları bu incelikler üzerin-

de düşünmeye daveti ayetlerde şu şekilde anlatılır:

O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat)

içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan

Allah)ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygun-

suzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çe-

virip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve

çarpıklık) görüyor musun? (Mülk Suresi, 3)

İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı? (Tarık

Suresi, 5)

Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? Göğe,

nasıl yükseltildi? Dağlara; nasıl oturtulup-kurul-

du? Yere; nasıl yayılıp-döşendi? (Gaşiye Suresi,

17-20) 

Allah'ın bu emirlerinin yerine getirilmesi ile kuşku-

suz bilim alanında geniş ufuklar açılmış olur. İnsanların

düşünme, araştırma, inceleme konusundaki istekleri ar-

tar. İşte Kuran ahlakının yaşandığı bir ortamda meydana

gelecek bu gelişmeler Altınçağ'da da en güzel şekliyle ya-

şanacaktır. Altınçağ, bilimsel alanda da dünya üzerinde

bugüne kadar görülmemiş gelişmelere sahne olacaktır. 

Altınçağ'da bilimin bu denli ilerlemesine ve olumlu

sonuçlar vermesine neden olacak en büyük etken ise, o

devirde bilim dünyasının bir takım dogmalardan ve yan-
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lış hedeflerden kurtulacak olmasıdır. Son birkaç yüzyıl

içinde, materyalist felsefe ya da Darwinizm gibi batıl ina-

nışlar bilimin ilerlemesini olumsuz yönde etkilemiştir.

Çok sayıda bilim adamı tümüyle yanlış olan bu gibi var-

sayımları ispatlamaya çabalamış, birer hiç uğruna büyük

bir emek ve zaman harcamıştır. Altınçağ'da tüm evreni

ve canlıları Allah'ın yarattığı gerçeği tüm bilim dünyası

tarafından kabul edilecek ve böylece bilim doğru bir te-

mel üzerine oturtulacaktır. Darwin'in hayallerini destek-

lemek ya da kimyasal silahlar, nükleer bombalar üret-

mek için kullanılmış olan bilimsel imkanlar, Allah'ın rıza-

sına uygun bir biçimde insanlık yararına kullanılacaktır.

Bu bilince ulaşan bilim adamları ise, insanlığa hizmet et-

menin Allah'ın hoşnut olacağı bir tavır olduğunu bildik-

leri için, çok daha verimli bir biçimde çalışacaklardır. 

Genetik Biliminde Yaflanacak
Olan Geliflmeler

Ahir zamanda teknolojik alanda yaşanan her gelişme

tıp alanında da çok büyük ilerlemelere yol açacaktır. 20.

yüzyılın ortalarında DNA'nın keşfedilmesi, tıp ve biyolo-

ji alanında çok büyük bir çığır açmıştır. Aynı şekilde Al-

tınçağ'da yaşanan her türlü bilimsel ve teknolojik geliş-

me de tıbbi çalışmaları hızlandıracak, hata payını çok dü-

şürecek, hastalıklara teşhis konmasını kolaylaştıracak ve

tedavi imkanlarını artıracaktır. 

Tıpta yaşanacak olan ilerlemenin temelinde ise gene-

tik bilimi yatacaktır. 21. yüzyılın bilimi olarak anılan gene-

tik, insanın DNA şifresi üzerinde yapılan çalışmalarla, bir-

çok hastalığın genetik temelinin ortaya çıkarılmasını

hedeflemektedir. Bu konuda başlatılan İnsan Genomu

Projesi, on sekizden fazla ülkenin ve binlerce bilim ada-

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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mının katılımı ile 15 yıllık bir zaman diliminde DNA'nın

sırlarını çözmeyi planlamaktadır. İnsan genomunun ay-

rıntılarıyla tespit edilip, bu geniş bilgi bankasının tüm bi-

lim adamlarının kullanımına açılmasıyla insan sağlığı ko-

nusunda çok yeni bir dönem başlamış olacaktır. Bu pro-

jelerin öncelikli hedefleri DNA üzerinde yapılabilecek

değişikliklerle insanı hastalığa yakalanmaktan korumak,

vücudun ilaçlara nasıl tepki vereceğini önceden belirle-

mek, her insanın zayıf noktalarını belirleyip tedbir alma-

sını sağlamaktır. Bu projeyle birlikte "kişiye özel" ilaç ya-

pımı ve her bir kişinin tüm genetik özelliklerinin bulun-

duğu bir bilgi bankası, genetik kart konusu da gündeme

gelmiştir. Bu şekilde birbirlerinden küçük de olsa farklı-

lıklar gösteren hastalıklar arasında ayrım yapılabilecek

ve kişiye özel tedavi imkanları ortaya çıkacaktır. 

İşte tüm bu gelişmeler sonucunda Altınçağ'da insan-

lar doktor ya da ilaç bulamadıkları ya da geç veya yanlış

tedavi yapıldığı için çaresizlik yaşamayacak, her ihtiyacı

olana o an yardım edilecektir. Çünkü Kuran ahlakına uy-

gun olan davranış zorluk içinde olanlara, hastalara yar-

dım etmek, "can kurtarmak"tır. Kuran ahlakının eksiksiz

olarak uygulandığı bir dönem olarak Altınçağ'da da, in-

san hayatına ve sağlığına büyük önem verilecektir.

T›pta Yaflanacak Geliflmeler

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Kuran ahlakının yaşan-

dığı bir ortamda insan hayatına çok büyük bir önem ve-

rilir. Bu nedenle de iman eden insanların bulunduğu bir

toplumda sağlık konularında çok ciddi bir titizlik dikkat

çeker. Herhangi bir insan ayrımı yapılmadan, fakir

zengin, yaşlı genç demeden, herkesin sağlık sorunlarına

çok büyük bir ihtimam gösterilir. Tek bir kişinin hayatı
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için gerekirse mevcut olan tüm imkanlar denenir, her

türlü ihtimal değerlendirilir. Bir kişinin sağlığına kavuşa-

bilmesi için her türlü harcama yapılır, örneği görülme-

miş bir fedakarlık sergilenir. Çünkü Allah'ın Kuran'da ta-

rif ettiği ahlakta bir insanı "diriltmenin" yani onun sağlık-

lı olması için çaba harcamanın karşılığı çok büyüktür. Bir

ayette bu konuya şöyle dikkat çekilir:

…Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzün-

deki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere)

öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi

olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak)

diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur…

(Maide Suresi, 32)

Allah'ın bu ayetindeki emrine uyan Müslümanlar tıp

konusunda çok ciddi çalışmalar yapacaklardır. Dolayısıy-

la Altınçağ'da, tıp alanında da bugüne kadar yaşanmamış

bir gelişme görülecektir. 

fiehir Planlamas›nda Yaflanacak
Olan Geliflmeler

21.yy'da bilim adamları elde olan teknolojinin daha

hızlı, daha geniş bir alanda ve daha pratik olarak kullanı-

labildiği imkanlar oluşturmak ve bunları tüm insanlığın

hizmetine sunmak konusunda çalışmalar yapacaklardır.

Şu an üzerinde durulan konuların başında ise bilgisa-

yar teknolojisinin insan hayatını kolaylaştırması, düzen-

lemesi ve işgücünü en aza indirmesi gelmektedir. Yıllar

önce bilim kurgu filmlerinde izlenen ve sadece bu

filmlerle kısıtlı kalacağı düşünülen pek çok teknolojik

imkan, hayatı kolaylaştıran araçlar, konfor sağlamaya

yönelik gelişmeler hayatımıza girmeye başlamıştır. Şu

anda ileriye yönelik olarak hedeflenen konulardan biri

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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ise büyük kentlerin bilgisayarlarla idare edilmesidir. Bu

şekilde her türlü altyapı sistemi, acil yardım çalışmaları,

trafik ve şehir planlaması, güvenlik, sağlık hizmetleri çok

hızlanacaktır. Bir şehirde yaşayan insanlar hakkındaki

her türlü bilgi de bilgisayarlarda kayıtlı bulunacağı için

her türlü işlem çok büyük bir hızla sonuçlandırılacak, za-

man kaybı en aza indirilecektir. 

Şehirlerdeki güvenlik açısından da böyle bir sistem

son derece faydalı olacaktır. Örneğin inşa edilen binalar

gelişmiş teknoloji sayesinde çok şiddetli afetlere daya-

nıklı hale getirilebilecektir. Günümüzde bir şehir tek bir

depremle, bir selle harap hale gelirken, Altınçağ'da bina-

ların inşasında hem kullanılan malzeme açısından hem de

imar yönünden çok gelişmiş teknikler kullanılacak, şehir

ve binaların altyapısı her türlü zor koşula dayanabilecek

hale getirilecektir. Bu şekilde insanların güvenliği tekno-

lojinin tüm imkanları kullanılarak köklü bir şekilde sağla-

nacak, acil durumlar için gereken her önlem alınacaktır. 

Enerji kaynaklarında yaşanacak olan değişiklikler sa-

yesinde her şehir kendi enerjisini sağlayacak hale gele-

cektir. Sözkonusu enerji çeşitlerinin başında ise güneş

ve rüzgar enerjisi gelmektedir. Şehirlerdeki güneş reak-

törleri sayesinde ihtiyaç duyulan elektrik temini, su arıt-

ma tesisleri, ısıtma gibi konular kolaylıkla halledilecek,

şehirler ve ülkeler arasındaki enerji alışverişi azaltılacak-

tır. Sahil kentleri aynı enerjiyi su ya da rüzgardan sağla-

yabilecek, bu şekilde çok büyük bir enerji kazancı

sağlanacak, fosil yakıtlardan arta kalan atıklar ortadan

kalktığı için çevre kirliliği önlenmiş olacaktır. Her türlü

besin ihtiyacı şehir içinde topraksız tarım yapılan bölge-

lerden sağlanacak, yüksek iletişim gücü sayesinde bilim
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ve teknoloji alanında yaşanan her gelişme anı anına bu

şehirlerde de uygulamaya geçecektir.  

Bunun yanı sıra, insanların yaşadığı alanlarda da este-

tik açıdan çok büyük gelişmeler görülecektir. Şehirler-

deki temizlik ve düzen bilgisayar sistemiyle kontrol edi-

lecek, heryer yeşillendirilecek ve bu sistemi kimse boz-

mayacaktır. Günümüzde şehirlerde var olan karmaşa,

kirlilik ve düzensizliğin nedeni Kuran ahlakının yaşanma-

masıdır. Kuran ahlakı yaşandığında herkes çevresini da-

ha fazla güzelleştirmeye, cennet ortamına benzetmeye

çalışır. Sürekli yenilikler, güzellikler düşünür. Sahip oldu-

ğu büyük rahatlığı, konforu ve güzelliği için bunu kendi-

sine bir lütuf olarak veren Rabbimize şükreder. Ve

Allah'ın şükreden kullarına vaat ettiği güzelliklere daha

fazlasıyla sahip olur:

Rabbiniz şöyle buyurmuştu: "Andolsun, eğer

şükrederseniz gerçekten size arttırırım ve an-

dolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, be-

nim azabım pek şiddetlidir. (İbrahim Suresi, 7)

Bir başka ayette ise, Allah'ın, çok güzel bir şehirde

yaşamakta olan İrem halkına verdiği öğüt şöyle bildiril-

mektedir:

Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na şükredin.

Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabbiniz var.

(Sebe Suresi, 15)

Alt›nça¤'da Sanat

Altınçağ'da hayatın her anına hakim olan bolluk,

zenginlik, güzellik ve ilerleme, sanat alanına da hakim

olacaktır. Bu dönemde insanlar hep güzellikle karşılaşa-

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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Çevremizde gördü¤ümüz Allah'›n eflsiz yarat›fl örnekleri,

tüm sanat dallar› için birer ilham kayna¤›d›r. Bir üzüm da-

l›ndaki güzellik, kelebe¤in kanatlar›ndaki eflsiz renk uyu-

mu, bir ku¤unun zerafeti, çiçeklerdeki renk ve doku güzel-

li¤i ya da bir zebran›n, kaplan›n kürklerindeki eflsiz uyum

bunlardan sadece birkaç›d›r. Sanat bu güzellikleri dile ge-

tirmenin, yorumlaman›n, günlük hayat›n içine tafl›man›n en

önemli yollar›ndan bi-

ridir. Resim, müzik,

dekorasyon gibi bir-

çok sanat dal› da in-

san›n içinde yaflad›¤›

bu coflkuyu in-

sanlara aktarabi-

lece¤i yollard›r.





Adn cennetleri (onlar›nd›r); oraya 

girerler, orada alt›ndan bileziklerle ve incilerle süslenir-

ler. Ve orada onlar›n elbiseleri ipek(ten)dir. 

(Fat›r Suresi, 33)



Resimlerde Hz. Süleyman'›n

muhteflem saray›n›n illüstra-

yonlar› görülmektedir.

Ona: "Köflke gir" denildi. Onu görünce derin bir su sand› 

ve (ete¤ini çekerek) ayaklar›n› açt›. (Süleyman:) Dedi ki:

"Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmifl bir 

köflk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime

zulmettim; (art›k) ben Süleyman'la birlikte alemlerin 

Rabbi olan Allah'a teslim oldum."

(Neml Suresi, 44)



ALTINÇA⁄

cak, ahlakları gibi, yaşadıkları yerler, bahçeleri, evlerinin

dekorasyonu, kıyafetleri, dinledikleri müzik, eğlence şe-

killeri, tiyatroları, resimleri, sohbetleri de güzelleşecek-

tir. Baştan beri üzerinde durduğumuz gibi, Altınçağ'ın

en önemli özelliği Kuran'a bağlı ve Kuran ahlakının ek-

siksiz olarak yaşandığı bir dönem olmasıdır. Dolayısıyla

insanlar, Allah'ın Kuran'da inanan kullarına müjdelediği

güzelliklerin hepsini bu dönemde yaşayabileceklerdir.

Allah ayetinde iman eden müminleri dünyada da güzel

bir hayatla yaşatacağını şöyle bildirmektedir:

Sizin yanınızda olan tükenir, Allah'ın katında

olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yap-

tıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz.

Erkek olsun, kadın olsun, bir mü'min olarak

kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz

onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşı-

lığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veri-

riz. (Nahl Suresi, 96-97)

Kuran'da Allah'ın emirlerine uygun olarak yaşanan

ortamların bir nevi "barış yurdu"na dönüşeceğine dikkat

çekilmiştir. Ve bu ahlaktaki insanların hem dünyada da-

ha fazla güzellikle karşılaşacağı, hem de ahirette sonsuz

bir cennet hayatıyla ödüllendirilecekleri müjdelenmiştir:

Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dos-

doğru yola yöneltip-iletir. Güzellik yapanlara

daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini

ne bir karartı sarar, ne bir zillet, işte onlar

cennetin halkıdırlar; orada süresiz kalacaklar-

dır. (Yunus Suresi, 25-26)

Kuran Ahlak›n›n Yafland›¤›
Ortamda Sanat
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Kuran ahlakının hakim olduğu Altınçağ'da günlük ya-

şantının, sanat anlayışının, ekonominin, kısacası sosyal

hayatı ilgilendiren her türlü konunun nasıl olabileceğini

tahmin etmek mümkündür. Çünkü Kuran'da, hayatın

her anını etkileyen bir anlayış tarif edilmektedir. Bunun

temelinde ise her konuda, Allah'ın en fazla hoşnut ola-

cağı, en güzel, en doğru ve akılcı olanı uygulamak vardır.

Kuran'da tarif edilen bu anlayış ve akıl doğrultusunda,

Altınçağ'da dünya tarihinde görülmemiş üstünlükte bir

sanat anlayışının yaşanacağını söyleyebiliriz.

Günümüzde, sanatın farklı alanlarıyla uğraşan insan-

ların önemli bir bölümü, yaptıklarını bir meslek olarak

düşünmektedirler. Bu insanlar için kazanç sağlamak ge-

nelde sanatlarından çok daha önce gelir. Bu ise hem

yaptıklarını kaygı ve endişe içerisinde gerçekleştirmele-

rine, hem de asıl güzel gördüklerini ve içlerinden geleni

değil de, maddi çıkar ve itibar kazanacakları şeyi yapma-

larına neden olmaktadır. Bu nedenle de ortaya daha ön-

ce hiç denenmemiş yeni sanat eserleri çıkarmak için ça-

ba sarf etmeleri gereksizdir. Ellerinde hazır ve kısa süre-

de maddi kazanç sağlayacak bir yol varken, zor olanı ve

çaba gerektireni tercih etmezler. Geniş düşünmeye ge-

rek duymazlar, çünkü önemli olan yapacakları işi bir an

önce bitirip, karşılığını almalarıdır. Oysa bir sanatçı için

en önemli konulardan biri geniş ve özgür düşünebilme-

si ve sürekli yenilikler üretebilmesidir. 

Öte yandan, eğer bir sanatçı gerçekten ortaya çok

kaliteli ve düzeyli eserler çıkarsa bile, bu sanatçıyı

destekleyip eserlerini topluma ulaştırması gerekenler

muhtemelen bunu "piyasa" açısından karlı bulmamakta

ve desteklememektedir. Günümüzde pek çok kuruluş,

kalite, düzey, anlam, estetik gibi sanatsal değerleri değil,

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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sadece çok satmayı ve çok para kazanmayı düşündükle-

ri için, "sanat" ve "sanatçı" etiketleri altında son derece

kalitesiz, düzeysiz, anlamsız ve çirkin şeyleri topluma

sunmaktadır.

Altınçağ'da tüm bu olumsuzluklar ortadan kalkacak-

tır. Çünkü herkese ulaşan bir bolluk ve refah ortamı

oluşacaktır. Dolayısıyla sanatla ilgilenen kimselerin mad-

di kaygıları kalmayacak, son derece huzurlu ortamlarda

yeteneklerini gereği gibi kullanabileceklerdir. Sanatın İla-

hi bir güzellik olduğu anlaşılacak ve böylece sanata gere-

ken önem verilecektir. Sanatçılar Allah'ın yarattıklarında

gördükleri güzelliklerden aldıkları ilhamla benzersiz

eserler ortaya koyabileceklerdir. Kuran ahlakından ve

derinliğinden kaynaklanan bu eserlerde, benzersiz bir

kabiliyet ve çok zengin bir akıl gücü olacaktır. 

Ahir zamanla birlikte sanatta yaşanacak olan büyük

gelişmenin bir diğer nedeni ise, şu anda sanat dünyasın-

da bir hayli yaygın olan "çirkinliği tasvir etme" eğiliminin

ortadan kalkacak olmasıdır. Sözkonusu eğilim, materya-

list felsefenin topluma hakim olması sonucunda yayılan

nihilist ve karamsar fikirlerden doğmaktadır. Sanat adı-

na, insanları karamsarlığa sürükleyecek, yaşamdan soğu-

tacak, gerilim ve bunalıma sokacak ürünler ortaya kon-

makta, çirkinlik bir değer olarak görülmektedir. Resim-

lerin, heykellerin ya da müziklerin konuları, özellikle

ölüm, acı, nefret, yalnızlık, amaçsızlık, anlamsızlık gibi

konulardan seçilmektedir. Bu durum, inançsızlığın insan

ruhunda meydana getirdiği karmaşa ve tahribatın doğal

bir sonucudur. Ahir zamanda ise inançsızlığin doğurdu-

ğu tüm bu psikolojik buhranlar ortadan kalkacak, insan-

lık Kuran ahlakının getirdiği mutluluk, huzur ve güvene

kavuşacak ve bunun doğal bir sonucu olarak sanat da
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çirkinlikleri değil, güzellikleri tasvir eden bir uğraşı hali-

ne gelecektir.

‹nsan›n Çevresindeki Güzelliklerden
‹lham Alabilmesi

Sanatın özünde, düşünmek, incelikleri fark edebil-

mek, gördüklerinden zevk alıp bunları başkalarının da

zevk alabileceği şekilde sunabilmek yatar. Bu özelliklerin

kaynağı ise Kuran ahlakıdır. Allah Kuran'da müminlere

çevrelerinde gördükleri her varlığı incelemelerini, üze-

rinde düşünmelerini, Allah'ın yarattığı olaylardaki hik-

metleri görebilmelerini emretmektedir. Allah'ın mümin-

leri düşünmeye davet ettiği ayetler şöyledir:

Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu

nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiç-

bir çatlağı yok. Yeri de (nasıl) döşeyip-yaydık?

Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda 'göz alı-

cı ve iç açıcı' her çiftten (nice bitkiler) bitirdik.

(Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için

'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir. Ve

gökten mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su

indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek

taneler bitirdik. Ve birbiri üstüne dizilmiş to-

murcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da. (Kaf

Suresi, 6-10)

Ayette bildirilenlerin her biri insanların hemen her

gün rastladıkları varlıklardır. Ancak sadece çevresine

hikmet gözüyle bakan müminler bitkilerdeki "gözalıcı ve

iç açıcı" güzelliği fark edebilirler. Bir çileğin rengi, bir gü-

lün kokusu, muzun kendine has kusursuz ambalajı, gök-

yüzünün yıldızlarla süslenmiş olması imanlı bir insana, di-

ğer insanların asla kavrayamayacağı bir anlam ifade eder.

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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Bu güzellikleri dile getirmenin, yorumlamanın, günlük

hayatın içine taşımanın en önemli yollarından biri ise sa-

nattır. Resim, müzik, dekorasyon gibi birçok sanat dalı

da insanın içinde yaşadığı bu coşkuyu insanlara aktarabi-

leceği yollardır. 

Altınçağ'da insanlar arasında Kuran ahlakı egemen

olacağı için, Allah'ın yarattığı her varlık ve her olay in-

sanlarda büyük bir coşku yaratacak ve bu coşkuları sa-

natlarına da yansıyacaktır. O dönemde sanat anlayışı çok

üstün bir seviyede olacak, şehir düzenlemelerinde, yapı-

larda, bahçe düzenlemelerinde, sanat ve eğitim merkez-

lerinde bu üstün sanat anlayışı her yönüyle kendini gös-

terecektir. Dünyaya Allah'ın Kuran yoluyla insana ka-

zandırdığı derinlikle bakan sanatçılar eserleriyle herkesi

hayran bırakacaklardır. Yaptıkları her yenilik, denedikle-

ri her çalışma benzersiz olacak, insanlara şaşkınlık dolu

bir zevk verecektir.

Hz. Süleyman Örne¤i

Allah Kuran'da Müslümanların estetik anlayışı ile ilgi-

li detaylar vermiştir. Çok üstün bir sanat anlayışına sa-

hip olduğuna dikkat çekilen Hz. Süleyman bu konuda

çok önemli bir örnektir. Hz. Süleyman'ın Kuran'da bah-

sedilen köşkünde gerçek bir sanat, estetik ve güzellik

hakimdir. Saydam bir camdan olan zemin ilk görene su

olduğu izlenimi vererek o kişiyi şaşırtmakta hayranlık

duymasına neden olmaktadır. Saydam bir zemin hem

insanın ruhunun hoşuna gidecek, ferahlık verecek bir

görüntüdür, hem de benzersiz ve ilk kez karşılaşılıyor

olması nedeniyle heyecan vericidir. Nitekim Hz. Süley-

man'ın sarayındaki bu güzelliğin, Sebe Melikesi'nin üze-

rinde oluşturduğu etki Kuran'da şöyle bildirilmektedir:
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Allah'tan başka tapmakta olduğu şeyler onu (Müslü-

man olmaktan) alıkoymuştu. Gerçekte o, inkar eden bir

kavimdendi.

Ona: "Köşke gir" denildi. Onu görünce derin bir

su sandı ve (eteğini çekerek) ayaklarını açtı.

(Süleyman:) Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam

camdan olma düzeltilmiş bir köşk-zemindir."

Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime zul-

mettim; (artık) ben Süleyman'la birlikte alem-

lerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." (Neml

Suresi, 43-44)

Kuran'da Hz. Süleyman'ın hayatı ile ilgili daha başka

detaylar da verilmektedir. Hz. Süleyman'ın, Allah'ın bir

nimeti olan zenginlikten ve ihtişamdan çok zevk aldığına

bir ayette şöyle dikkat çekilir:

O da demişti ki: "Gerçekten ben, mal (veya at)

sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih

ettim..." (Sad Suresi, 32) 

Bir başka ayette ise Hz. Süleyman'ın yanındaki kişile-

re çeşitli sanat eserleri yaptırdığı şöyle haber verilir:

Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz

büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülme-

yen kazanlar yaparlardı. "Ey Davud ailesi, şük-

rederek çalışın." Kullarımdan şükredenler az-

dır. (Sebe Suresi, 13)

Hz. Süleyman'ın yaptırmış olduğu eserler onun üs-

tün sanat zevkini bizlere yansıtmaktadır. Bugün

Kudüs'te yer alan ve sadece bir duvarı ayakta olan

Süleyman Mabedi, biraz önce söz ettiğimiz gibi Kuran'da

dikkat çekilen ve bugün tüm tarihi belge ve yazmalarda

da bahsedilen, görkemli bir saraydı. Allah Kuran'da Müs-

lümanlara peygamberlerin yaşamlarını, üstün ahlaklarını

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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örnek almayı emretmiştir. Hz. Süleyman'la ilgili Ku-

ran'da anlatılanlar müminler için çok önemli bir örnek-

tir. Müslümanların yeryüzünü nasıl güzel eserlerle dona-

tabileceklerini, sanatta ve estetikte nasıl ilerleyebilecek-

lerini göstermek açısından önemli bir delil oluşturur. Al-

tınçağ da Kuran'a uyan ve Allah'ın emri gereği peygam-

ber kıssalarından öğüt alan insanların bulunduğu bir dö-

nem olacaktır. Bu sayede Altınçağ, gelişmiş sanat anlayı-

şı açısından da Hz. Süleyman'ın dönemi ile benzerlikler

gösterecektir. 

Alt›nça¤'da Sanatta Yaflanacak Geliflmeler 

Kuran ahlakına sahip bir toplumun sosyal hayatının

nasıl olabileceğini Kuran ayetlerine bakarak anlamak

mümkündür. Çünkü Kuran'a uyan insanlar akıl ve vic-

danlarına uyarak en doğruyu, en güzeli hemen fark ede-

bilir, olumsuzlukları ortadan kaldırabilirler. Dolayısıyla

Kuran terbiyesi almış, hayatını bu ahlak üzerine kuran

bir insanın müzik, resim, tiyatro, edebiyat gibi sanat dal-

larında da çok önemli hizmetleri olacaktır.

Yukarıda örneklerini verdiğimiz gibi Allah Kuran'da

hem günlük hayatta, hem de cennet hayatındaki sanat,

estetik ve güzellik anlayışını müminlere bildirmiştir. Ku-

ran'a bağlı olunduğunda, insanlar sanatı sadece müzik,

edebiyat, resim gibi konularda kısıtlamazlar. Hayatın her

alanında, sanat ve estetiği canlı tutmaya çalışırlar. Örne-

ğin güzel konuşmak, nüktedan olmak, güzel ve göze hoş

gelen mimik ve hareketlere sahip olmak, konuşurken

sesi güzel kullanmak, zevkli ve kendine yakıştırarak gi-

yinmek, ev dekorasyonu, bahçe düzeni, tadı ve görüntü-

sü açısından güzel yemekler yapabilmek, estetik sofralar

hazırlamak, sevgi göstermek, örneğin bir çocuğa duyu-
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lan sevgi ve şefkati tüm içtenliği ile dile getirebilmek, ve-

ya aynı şekilde bir yaşlıya sevgi ve saygıyı en fazlasıyla

gösterebilmek, misafir ağırlamak ve bunlar gibi birçok

konuda müminler hep sanat anlayışlarını gösterirler. 

Altınçağ da her insanın yaşamında sanatın bir yönü-

nü sergilediği, insanların daima oluşturdukları eserlerle,

bakışları, konuşmaları, tavırlarıyla diğer insanlara güzel-

lik sunmaya çalıştıkları bir dönem olacaktır. 

Alt›nça¤'da Sinema, Müzik, Tiyatro
Alanlar›nda Yaflanacak ‹lerlemeler

Altınçağ'da yaşanacak olan üstün sanat anlayışını an-

layabilmek için, cahiliyedeki sanat üzerinde biraz düşün-

mek gerekir. Günümüz sanatçıları tarafından meydana

getirilen sanat eserlerinin büyük bir bölümünde taklit,

monotonluk ve daha önceden yapılan eserlerin tekrar

edilmesi dikkati çeker. Çoğu kişi düşünerek, çaba sarf

ederek yeni eserler üretmeye çalışmaz, var olan tekrar

edilir. Zaman zaman diğerlerinden biraz farklı bir eser

ortaya çıkaran kişiler bulunsa bile, bu eser daha sonra

binlerce kez taklit edilir ve yapılan değişiklik çok kısa bir

sürede önemini kaybeder. 

Herhangi bir müzik eserinin seslendirilmesinde bile

çoğu zaman bir tekdüzelik yaşanır. Bir şarkı çok farklı

enstrümanlarla, seste çok farklı iniş çıkışlar denenip,

farklı farklı şekillerde yorumlanabilecekken, hep aynı ka-

lıplar üzerinde çalışılır. Bunun altında da yeni fikirlere

kapalı olunması, dar düşünülmesi ve insanlar arasında

yaratılan rekabet ve çekişme yatar. Çoğu insan müzik

konusuna da maddi bir çıkar ya da ün elde etmek niye-

tiyle yaklaştığından, ünlü olan kişileri ya da sevilen bir

parçayı taklit ederek ön plana çıkmaya çalışır. Bu neden-

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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le de müzikte hep belli akımların arkasından gidenler,

birbirinden hiç farkı olmayan eserler ortaya çıkarırlar.

Yeni bir akım çıkana kadar aynı ritm, aynı melodi, aynı

sözler tekrar edilir. 

Tiyatroda da bu tip eserlerin ortaya çıkmamasının

sebebi aynıdır. Yüzyıllardan bu yana hep mevcut olanlar,

yeni düzenlemelerle tekrar edilir. Hatta hareketler ve

konuşmalar bir yerden sonra o kadar tekdüzeleşir ki,

devamlı bir tiyatro izleyicisi konuşmaları ezbere söyle-

yebilecek hale gelir. Kimin nerede ne tepki vereceğini

hemen anlar. Günlük hayattan bir anı canlandırmak için

yapılan konuşmada, normal hayatta olmayan mimikler,

ses tonu, hitap şekli, üslup, tavırlar kullanılır. 

Oysa Kuran ahlakının yaşandığı Altınçağ'da herkes

güzelliklerden hakkıyla zevk almayı öğrenecek, her ko-

nuda olduğu gibi sanatta da en güzelini, göze ve kulağa

en hoş geleni seçecektir. Altınçağ'ın sağladığı refah ve

bolluk ortamında sanatçılar herkesi hayran bırakacak

eserler ortaya çıkarabileceklerdir. Gerek müzikte ge-

rekse diğer sanat dallarında çok fazla sayıda ve birbirin-

den farklı eserler ortaya çıkacaktır ve bu eserler de bir-

birinin benzeri olmayacaktır. Daha önce hiç görülmemiş

güzellikte müzik klipleri, eğlence şekilleri geliştirilecek,

hayatın her anı çok zevkli hale getirilecektir. 

Elbette günümüzde de güzel eserler meydana geti-

ren insanlar vardır. Ancak bu insanların sayısı baştan

beri belirttiğimiz nedenler dolayısıyla kısıtlı kalmaktadır.

Bu yüzden de şu an sadece belli yerlerde ve belli kişile-

rin istifade edebildiği güzellikler, sanat eserleri mevcut-

tur. Altınçağ'da ise bu güzellikler tüm insanların kullanı-

mına sunulacaktır. 

Burada sayılanlar Altınçağ'da sanat alanında sağlana-
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cak ilerlemelerden sadece bir kaç örnektir. Kuran'a ek-

siksizce tabi olunduğu her ortamda müminlerin hayatı

hem sanatsal açıdan hem de zenginlik, bolluk ve bereket

açışından eşsiz bir güzellik içinde olur. 

Allah, insanlar samimi olarak iman ettikleri taktirde

onları nasıl nimetlerle ödüllendireceğini, bu nimetlerden

mahrum kalmalarının tek nedeninin ise, inkar etmeleri

olduğunu şöyle bildirir:

Eğer insanlar (Allah'a karşı isyanda birleşip) tek

bir ümmet olacak olmasaydı, Rahman'ı (Allah'ı)

inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve

üzerinde çıkıp-yükselecekleri merdivenler ya-

pardık. Evlerine kapılar ve üzerinde yaslanıp-

dayanacakları koltuklar ve (daha nice) çekici-

süsler (de verirdik)… (Zuhruf Suresi, 33-35) 

Alt›nça¤'da Cennete Benzer
Bir Ortam Oluflacakt›r

Kuran'da müminlerin asıl yurdunun cennet olduğu

bildirilir. Dolayısıyla Kuran ahlakını yaşayan bir insanın

her türlü estetik kavramı, cennete göre şekillenecektir.

Asıl yurt cennet olduğuna göre, bu dünyayı güzelleştir-

menin yolu, onu cenneti andıracak bir hale getirmektir.

Müminlerin cennete duydukları bu özlem, onların

çevrelerini cenneti andırır mekanlara dönüştürmelerine

neden olur. Cennet, elbette ki her insanın hayal

edebildiğinin çok üzerinde sanat eserlerine, dünyada

hiçbir insanın erişemeyeceği kusursuzlukta görüntülere,

güzelliklere sahip olan bir mekandır. Ancak Kurani bakış

açısı, dünyadaki tüm imkanları kullanarak, burayı elden

geldiğince cennete benzetebilmeyi gerektirir. 

Öncelikle müminler Kuran'ın verdiği temizlik anlayı-

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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Alt›nça¤'da sanat›n her dal›nda oldu¤u gibi ev dekorasyo-

nunda da çok üstün bir zevk ve estetik anlay›fl› hakim ola-

cakt›r. Yüksek sütunlar, alt›ndan ifllemeli tavanlar, tahtlar,

mermerler bu güzelliklerden sadece birkaç›d›r.



Allah, mü'min erkeklere ve mü'min 

kad›nlara içinde ebedi kalmak üzere, 

alt›ndan ›rmaklar akan cennetler ve 

Adn cennetlerinde güzel meskenler 

vaat etmifltir... (Tevbe Suresi, 72)
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Ve (daha nice) çekici-süsler
(de verirdik). Bütün bunlar,
yaln›zca dünya hayat›n›n
meta›d›r. Ahiret ise, Rabbi-
nin kat›nda muttakiler içindir. (Zuhruf Suresi,
35)
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şını bulundukları ortama yansıtacaklardır. İnsanların kul-

landıkları tüm mekanlar, yollar, ibadethaneler, eğlence

yerleri, işyerleri, evler kısacası heryer tertemiz olacak-

tır. Allah bir ayetinde müminlere "Elbiseni temizle.

Pislikten kaçınıp uzaklaş." (Müddessir Suresi, 4-5)

şeklinde emretmektedir. Bu ayet gereği Altınçağ'da da

müminlerin kılık kıyafetlerinde görülmemiş bir temizlik

olacaktır. Bunun sağlanması için gerekli olan temizleyici

maddeler kullanıma sokulacak, bu konularda insanlara

büyük kolaylıklar sağlanacaktır. İnsanların kıyafetleri ve

yaşadıkları mekanlar dışında çevre temizliğine de son

derece önem verilecektir. Tüm yerleşim merkezlerinde

çevre kirliliğinin önüne geçilecek, hava kirliliğine neden

olan her konuya çözüm getirilecektir.

Tüm bunların yanısıra insanların toplu olarak kullan-

dıkları yerlerde de her türlü konfor sağlanacaktır. Ör-

neğin tüm ibadethanelerde sıcak, soğuk suyun sürekli

akması, toplu taşıma araçlarında herkesin rahatlıkla yol-

culuk edebilmesi sağlanacaktır. Kirli, pis kokulu, kalaba-

lık ortamlarda insanların saatlerce mağdur olmasına izin

verilmeyecek sistemler geliştirilecektir. Hatta böyle

yerler tamamen ortadan kaldırıldığı için, insanlar artık

geçmişte yaşanan bu zorlukları unutacaklardır.

İnsanların sosyal hayatları da son derece zengin

olacaktır. Eğlence merkezleri, dinlenme alanları, müzik

dinlenen yerler hem yukarıda söz ettiğimiz gibi tertemiz

olacak, hem de insanların en rahat kullanabilecekleri şe-

kilde düzenlenecektir. Gençlerin gittikleri eğlence or-

tamlarında sağlığa zararlı hiçbir yiyecek ve içecek bulun-

durulmayacak, her ortamda insanların sağlığı gözetile-

cektir. 

Aynı zamanda hayvan sevgisi de teşvik edilecek, her
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türlü hayvanın rahatlıkla sevilebileceği ve incelenebilece-

ği ortamlar oluşturulacaktır. Hatta aslan, panter, çita gi-

bi hayvanlar eğitilerek sokaklarda dolaşmaları sağlana-

caktır. Bunun yanısıra akrep, yılan gibi hayvanların zehir-

lerinin bilimsel metodlarla yok edilmesi sayesinde, bun-

ların da insanlara zarar vermesi engellenecektir. Ahir za-

manda yaşanacak olan bu ortama Peygamberimiz

(sav)'in bir hadisinde şöyle dikkat çekilmiştir:

"...kifli, koyun ve hayvanlar›na haydi gidin otlay›n, diyecek,

onlar gidecekler, ekinin ortas›ndan geçtikleri halde bir ba-

flak bile a¤›zlar›na almayacak, y›lan ve akrebler kimseye

eza etmeyecekler, y›rt›c› hayvanlar kap›lar›nönünde dura-

cak da kimseye zararlar› dokunmayacak..."

Altınçağ da insanların cennete özlem duyduğu,

Allah'ın rızasını ve cennetini umarak yaşadıkları bir dö-

nem olacaktır. Dolayısıyla bu dönemde insanlar her yer-

de cennet benzeri bir sanat, estetik ve güzellik oluştur-

maya çalışacaklardır. Allah cennetteki ortamı İnsan Su-

resi'nde şu şekilde tarif eder:

Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle

ödüllendirmiştir. Orada tahtlar üzerinde yasla-

nıp-dayanmışlardır. Orada ne (yakıcı) bir güneş

ve ne de dondurucu bir soğuk görürler.

(Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yakın ve dev-

şirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış.

Çevrelerinde gümüşten billur kablar, kupalar

dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki, onları

belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir. Orada onla-

ra bir kadeh içirilir ki, karışımı zencefildir. Bir

pınar ki orada "selsebil" olarak adlandırılır.

Çevrelerinde (gençlikleri ve dinçlikleri) ebedi

kılınmış civanlar dolaşır-durur; sen onları gör-
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Biz, orada hurmal›klar-
dan ve üzüm     ba¤la-
r›ndan bahçeler k›ld›k
ve içlerinde      p›narlar
f›flk›rtt›k: Onun ürünle-
rinden ve kendi ellerinin
yapt›klar›ndan       ye-
meleri için. Yine de
flükretmiyorlar m›?
(Yasin Suresi, 34-35)

Altınçağ'da insanların yaşa-

dıkları yerler çok üstün bir

estetik zevkiyle dekore edilir,

bahçeler daha önce hiç görül-

memiş bir düzen, güzellik ve

estetikle planlanır. Yapılan

herşeyde cennetteki üstün

sanattan işaretler bulunur. 
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düğün zaman saçılmış birer inci sanırsın. Her

nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk gö-

rürsün. (İnsan Suresi, 12-20)

Allah cennette müminlere sayısız nimetler ve güzel-

likler sunacaktır. Dünyada gösterdikleri güzel ahlak ve

Kuran ahlakını hakim kılmadaki tüm çabalarının karşılığı

olarak, çok büyük bir mülk ve ihtişamlı bir hayatla yaşa-

tılacaklardır. Allah, "Her nereye baksan, bir nimet

ve büyük bir mülk görürsün" (İnsan Suresi, 20) ta-

rifiyle, Müslümanlara nasıl bir ortamla karşılaşacaklarını

haber vermiştir. 

Cennette inananlara sunulacak olan bu nimetler pek

çok ayette tarif edilmiştir. Oturulacak yerler, yiyecek-

ler, konaklar, gölgelikler, pınar başları, gözalıcı renkler-

deki giysiler, takılar ve daha bilmedikleri binlerce nimet-

ten bahsedilmiştir. Dünyadaki nimetler tabii ki cennet-

tekilerin yalnızca bir benzeri olabilir. Ancak dünyada da

Allah, bugüne kadar hiçbir insanın hayal dahi edemeye-

ceği nimetleri insanlara sunmaya güç yetirendir. Nitekim

Allah, Bakara Suresi'nde cennetteki nimetlerin dünyada-

kilerin benzeri olduğunu bildirir:

(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde

bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için

altlarından ırmaklar akan cennetler vardır.

Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedi-

rildiğinde: "Bu daha önce de rızıklandığımızdır"

derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak

sunulmuştur. Orada, onlar için tertemiz eşler

vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır. (Ba-

kara Suresi, 25)

İşte Altınçağ, Allah'ın insanlara dünyada olabilecek

en ihtişamlı güzellikleri ve nimetleri sunacağı bir dönem
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olacaktır. Bu dönemde oluşacak ortamın gözde canlan-

dırılabilmesi açısından cennetteki ortamı tarif eden ayet-

lere bakmak yeterlidir.

Cennette Sanat

Alt›ndan Irmaklar Akan
Meskenler ve P›nar Bafllar›

Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun altın-

dan ırmaklar akar, yemişleri ve gölgelikleri sü-

reklidir. Bu korkup-sakınanların (mutlu) sonu-

dur, inkâr edenlerin sonu ise ateştir. (Rad Sure-

si, 35)

Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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pınar başlarındadır. Oraya esenlikle ve güven-

likle girin. Onların göğüslerinde kinden (ne var-

sa tümünü) sıyırıp-çektik, kardeşler olarak

tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar. (Hicr Sure-

si, 45-47)

Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali

(şudur): İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, ta-

dı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lez-

zet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan

ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin

her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret

vardır. Hiç (böyle mükafatlanan bir kişi), ateşin

içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını 'par-

ça parça koparan' kaynar sudan içirilen kimse-

ler gibi olur mu? (Muhammed Suresi, 15)

Durmaks›z›n Akan Kaynaklar

Orda 'durmaksızın akan' bir kaynak vardır. (Ğa-

şiye Suresi, 12)

İçlerinde durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar var-

dır. (Rahman Suresi, 66)

Yüksek Köflkler ve Konaklar

Ona: "Köşke gir" denildi. Onu görünce derin bir

su sandı ve (eteğini çekerek) ayaklarını açtı.

(Süleyman:) Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam

camdan olma düzeltilmiş bir köşk-zemindir."

Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime zul-

mettim; (artık) ben Süleyman'la birlikte alem-

lerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." (Neml

Suresi, 44)

Ancak Rablerinden korkup-sakınanlar ise; onla-
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ra yüksek köşkler vardır, onların üstünde de

yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altında

ırmaklar akmaktadır. (Bu,) Allah'ın va'didir.

Allah, va'dinden dönmez. (Zümer Suresi, 20)

İman edip salih amellerde bulunanlar; onları,

içinde ebedi kalıcılar olarak, altından ırmaklar

akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak

yerleştireceğiz. (Salih) Amellerde bulunanların

ecri ne güzeldir. (Ankebut Suresi, 58)

Güzel Meskenler

Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara

içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar

akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel

meskenler vaadetmiştir. Allah'tan olan hoşnut-

luk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mut-

luluk budur. (Tevbe Suresi, 72)

Cennetin En Gözde Yerinde Odalar

İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en

gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve or-

da esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. (Furkan

Suresi, 75)

Bahçeler

Süleyman için de, sabah gidişi bir ay, akşam

dönüşü bir ay (mesafe) olan rüzgara (boyun

eğdirdik); erimiş bakır madenini ona sel gibi

akıttık. Onun eli altında Rabbinin izniyle iş gören

bir kısım cinler vardı. Onlardan kim bizim emri-

mizden çıkıp-sapacak olsa, ona çılgın ateşin aza-

bından taddırırdık. Ona dilediği şekilde kaleler,

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve ye-

rinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. "Ey Da-

vud ailesi, şükrederek çalışın." Kullarımdan şük-

redenler azdır. Böylece onun (Süleyman'ın) ölü-

müne karar verdiğimiz zaman, ölümünü, onla-

ra, asasını yemekte olan bir ağaç kurdundan

başkası haber vermedi. Artık o, yere yıkılıp-dü-

şünce, açıkca ortaya çıktı ki, şayet cinler gaybı

bilmiş olsalardı böylesine aşağılanıcı bir azab

içinde kalıp-yaşamazlardı. Andolsun, Sebe' (hal-

kı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet vardır.

(Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara

demiştik ki:) "Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na

şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir

Rabb(iniz var)." (Sebe Suresi, 12-15)

Biz, orada hurmalıklardan ve üzüm-bağlarından

bahçeler kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık:

Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin yaptıkla-

rından yemeleri için. Yine de şükretmiyorlar mı?

(Yasin Suresi, 34-35)

Onlar nice bahçeler ve pınarlar terketmişlerdi;

(Nice) Ekinler, güzel konaklar. (Duhan Suresi,

25-26)

Ota¤lar

Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar. (Rahman

Suresi, 72)

Tahtlar

Orada tahtlar üzerinde yaslanıp-dayanmışlardır.

Orada ne (yakıcı) bir güneş ve ne de dondurucu

bir soğuk görürler. (İnsan Suresi, 13)
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Gerçek şu ki, bugün cennet halkı, 'sevinç ve

mutluluk dolu' bir meşguliyet içindedirler. Ken-

dileri ve eşleri, gölgeliklerde, tahtlar üzerinde

yaslanmışlardır. Orada taptaze-meyveler onla-

rın ve istek duydukları herşey onlarındır. (Yasin

Suresi, 55-57)

Özenle dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmışlar-

dır. Ve Biz onları iri-ceylan gözlü hurilerle evlen-

dirmişiz. (Tur Suresi, 20)

Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmektedirler. (Mu-

taffifin Suresi, 23)

Onlar; altından ırmaklar akan Adn cennetleri

onlarındır, orada altın bileziklerle süslenirler,

hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbi-

seler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup-daya-

nırlar. (Bu,) Ne güzel sevap ve ne güzel destek.

(Kehf Suresi, 31)

Kendileri ve eşleri, gölgeliklerde, tahtlar üzerin-

de yaslanmışlardır. (Yasin Suresi, 56)

Orda 'yükseklerde kurulmuş, tahtlar da vardır;

(Gaşiye Suresi, 13)

'Özenle işlenmiş mücevher' tahtlar üzerindedir-

ler. (Vakıa Suresi, 15)

Kadehler

Çeşitli-meyveler. Onlar ikram görenlerdir.

Nimetlerle donatılmış (naim) cennetlerde. Bir-

birlerine karşı, tahtlar üzerinde (otururlar).

Kaynaktan (doldurulmuş) kadehlerle çevrelerin-

de dolaşılır. Bembeyaz; içenlere lezzet (veren

bir içki). Onda ne bir gaile vardır, ne de kendile-

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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rinden geçip, akılları çelinir. (Saffat Suresi, 42-47)

Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrikler ve

kadehler, (Vakıa Suresi, 18)

Şüphesiz ki iyiler (ebrar), karışımı kafur olan bir

kadehten içerler. (İnsan Suresi, 5)

Orada onlara bir kadeh içirilir ki, karışımı zence-

fildir. (İnsan Suresi, 17)

Alt›n Tepsiler, Testiler ve ‹brikler

"Onların etrafında altın tepsiler ve testilerle do-

laşılır; orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin

lezzet (zevk) aldığı herşey var. Ve siz orada sü-

resiz kalacaksınız." (Zuhruf Suresi, 71)

Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrikler ve

kadehler. (Vakıa Suresi, 18)

Gümüflten Tavanlar, Kap›lar

Eğer insanlar (Allah'a karşı isyanda birleşip) tek

bir ümmet olacak olmasaydı, Rahman'ı (Allah'ı)

inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve

üzerinde çıkıp-yükselecekleri merdivenler ya-

pardık. Evlerine kapılar ve üzerinde yaslanıp-da-

yanacakları koltuklar, Ve (daha nice) çekici-süs-

ler (de verirdik). Bütün bunlar, yalnızca dünya

hayatının metaıdır. Ahiret ise, Rabbinin katında

muttakiler içindir. (Zuhruf Suresi, 33-35)

A¤›r ‹fllenmifl Atlastan Yataklar

Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerin-

de yaslanırlar. iki cennetin de meyve-devşirmesi

(ordakilere) yakın (kolay)dır. (Rahman Suresi, 54)

Çarp›c› Güzellikteki Yast›klar,
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Döflekler ve Yayg›lar

Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere

yaslanırlar. (Rahman Suresi, 76)

Dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. (Gaşiye Su-

resi, 15-16)

En Güzel Giysiler

Onlar; altından ırmaklar akan Adn cennetleri

onlarındır, orada altın bileziklerle süslenirler,

hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbi-

seler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup-daya-

nırlar. (Bu,) Ne güzel sevap ve ne güzel destek.

(Kehf Suresi, 31)

Hiç şüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amel-

lerde bulunanları altından ırmaklar akan cen-

netlere sokar, orada altından bileziklerle ve inci-

lerle süslenirler; ordaki elbiseleri ipek(ten)tir.

(Hac Suresi, 23)

Alt›n, ‹nci, ‹pek, Atlas
ve Türlü Mücevherler 

Onlar; altından ırmaklar akan Adn cennetleri

onlarındır, orada altın bileziklerle süslenirler,

hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbi-

seler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup-daya-

nırlar. (Bu,) Ne güzel sevap ve ne güzel destek.

(Kehf Suresi, 31)

Hiç şüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amel-

lerde bulunanları altından ırmaklar akan cen-

netlere sokar, orada altından bileziklerle ve inci-

lerle süslenirler; ordaki elbiseleri ipek(ten)tir.

(Hac Suresi, 23)

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden, Birazı da son-

rakilerden. 'Özenle işlenmiş mücevher' tahtlar

üzerindedirler. Karşılıklı yaslanmışlardır. Çevre-

lerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dönüp do-

laşır; Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrik-

ler ve kadehler, bundan ne başlarını bir ağrı tu-

tar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. Ar-

zulayıp-seçecekleri meyveler, Canlarının çektiği

kuş eti. Ve iri gözlü huriler,Sanki saklı inciler gi-

bi; Yaptıklarına bir karşılık olmak üzere (onlara

sunulur); Orada, ne 'saçma ve boş bir söz' işitir-

ler, ne günaha sokma. Yalnızca bir söz (işitirler:)

"Selam, selam." "Ashab-ı Yemin", ne (kutludur

o) "Ashab-ı Yemin." Yüklü dalları bükülmüş ki-

raz (ağaçları), Üstüste dizili meyveleri sarkmış

muz ağaçları, Yayılıp-uzanmış gölgeler, Dur-

maksızın akan su(lar); Ve (daha) birçok meyve-

ler arasında,  Kesilip-eksilmeyen ve yasaklanma-

yan (meyveler) Yükseklere-kurulmuş döşekler

(sedirler). (Vakıa Suresi, 13-34) 

Alt›n ve Gümüfl Bilezikler

Hiç şüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amel-

lerde bulunanları altından ırmaklar akan cen-

netlere sokar, orada altından bileziklerle ve inci-

lerle süslenirler; ordaki elbiseleri ipek(ten)tir.

(Hac Suresi, 23)

Adn cennetleri (onlarındır); oraya girerler, ora-

da altından bileziklerle ve incilerle süslenirler.

Ve orada onların elbiseleri ipek(ten)dir. (Fatır

Suresi, 33)
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Onlar; altından ırmaklar akan Adn cennetleri

onlarındır, orada altın bileziklerle süslenirler,

hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbi-

seler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup-daya-

nırlar. (Bu,) Ne güzel sevap ve ne güzel destek.

(Kehf Suresi, 31)

Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş at-

lastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bilezik-

lerle bezenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir

şarab içirmiştir. (İnsan Suresi, 21)

Arzulay›p Seçecekleri Meyveler

Arzulayıp-seçecekleri meyveler, (Vakıa Suresi, 20)

Orda, güvenlik içinde her türlü meyveyi istiyor-

lar; (Duhan Suresi, 55)

Ve (daha) birçok meyveler arasında, (Vakıa Sure-

si, 32)

İçinde yaslanıp-dayanmışlardır; orda birçok

meyve ve şarap istemektedirler. (Sad Suresi, 51)

Onlara, istek duyup-arzuladıkları meyvelerden

ve etten bol bol verdik. (Tur Suresi, 22)

Çeşitli-meyveler. Onlar ikram görenlerdir.

(Saffat Suresi, 42)

İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve

eşsiz-nar vardır. (Rahman Suresi, 68)

Yüklü dalları bükülmüş kiraz (ağaçları), (Vakıa

Suresi, 28)

Üstüste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları,

(Vakıa Suresi, 29)

Devflirilmesi Kolay Meyveler

(Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yakın ve dev-

şirilmeleri kolaylaştırılmış (İnsan Suresi, 14)

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerin-

de yaslanırlar. iki cennetin de meyve-devşirmesi

(ordakilere) yakın (kolay)dır. (Rahman Suresi, 54)

Devşirilecek (meyve ve eşsiz ürün)leri pek ya-

kındır.  (Hakka Suresi, 23)

Yemiflleri Süreklidir

Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun altın-

dan ırmaklar akar, yemişleri ve gölgelikleri sü-

reklidir. Bu korkup-sakınanların (mutlu) sonu-

dur, inkâr edenlerin sonu ise ateştir. (Rad Sure-

si, 35)

Taptaze Meyveler

Orada taptaze-meyveler onların ve istek duy-

dukları herşey onlarındır. (Yasin Suresi, 57)

‹çenlere Lezzet Veren Bir ‹çki

Bembeyaz; içenlere lezzet (veren bir içki). (Saf-

fat Suresi, 46)

Orada bir kadeh kapışır-çekişirler ki, onda ne

'boş ve saçma bir söz', ne günaha sokma yoktur.

(Tur Suresi, 23)

Kaynaktan (doldurulmuş) kadehlerle çevrelerin-

de dolaşılır. (Saffat Suresi, 45)

Onda ne bir gaile vardır, ne de kendilerinden ge-

çip, akılları çelinir. (Saffat Suresi, 47)

Ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de ken-

dilerinden geçip akılları çelinir. (Vakıa Suresi, 19)

Şüphesiz ki iyiler (ebrar), karışımı kafur olan bir

kadehten içerler. Allah'ın kullarının kendisinden

içtikleri bir kaynak; onu fışkırttıkça fışkırtıp akı-
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tırlar. (İnsan Suresi, 5-6)

Bozulmayan, Tad› De¤iflmeyen Nimetler

Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (şu-

dur): İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı

değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet

veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ır-

maklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her

türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır.

Hiç (böyle mükafaatlanan bir kişi), ateşin içinde

ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını 'parça parça

koparan' kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur

mu? (Muhammed Suresi, 15)
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Kuran Ahlak›nda 
Yaflanacak Güzellikler

Kuran ahlakının hakim olacağı bir toplumda yaşanan

güzellikleri anlayabilmek için önce aksi durumlarda yaşa-

nan yozlaşmaları incelemek gerekir. İslam ahlakının ya-

şanmadığı toplumlarda insanlar her türlü ahlaksızlığa

açık duruma gelirler. Dindar bir insanın ahlaksızlıktan

kaçınmasının sebebi Allah'tan korkması, Allah'ın gizlinin

gizlisini bildiğini bilmesi ve ahiret gününde tüm yapıp et-

tiklerinden sorguya çekileceğinin bilincinde olmasıdır.

Bu nedenle herhangi bir kötü ahlak örneği göstermez,

yolsuzluk yapmaz, yalan söylemez, insanların canına kast

etmez, rüşvet almaz… 

Ama dinsiz bir insan tüm bu ahlaksızlıkları kolaylıkla

yapabilir. Eğer bir insan Allah'tan korkmuyorsa o kişiden

herşey beklenebilir, çünkü onu engelleyebilecek, vicda-

nını harekete geçirebilecek bir güç yoktur. Dinsiz bir

toplumda her türlü ahlaksızlık meşru görülebilir.

Allah'tan korkan bir kişi ise koşullar ve ortam ne olursa

olsun adaletinden, hoşgörüsünden, sabrından, dürüstlü-

ğünden, güzel ahlakından en ufak bir ödün vermez.

Allah Kuran ahlakını yaşayan kişileri şu şekilde tarif eder:

Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdik-

leri kesin sözü (misakı) bozmazlar. Ve onlar

Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırır-

lar. Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü he-

saptan korkarlar. Ve onlar-Rablerinin yüzünü

(hoşnutluğunu) isteyerek sabrederler, namazı

dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak ver-

diklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötü-

lüğü iyilikle savarlar. İşte onlar, bu yurdun
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(dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutluluğu) on-

lar içindir. (Rad Suresi, 20-22)

Kuran ahlakının yaşanmadığı toplumlarda en çok

dikkati çeken şey ahlaki konularda yaşanacak olan hızlı

bozulmalardır. Böyle toplumlarda aile hayatında, ekono-

mik hayatta, politikada, insan ilişkilerinde çok hızlı bir

dejenerasyon yaşanır. Çünkü Allah korkusunun olmadı-

ğı bir yaşamda herhangi bir sınır, kural yoktur. Sınırlar

nefsin zevk ve hırslarına göre belirlenir. Bu dejenerasyo-

nun doğal bir sonucu olarak aile yapısında görülen bo-

zulmayla, toplumun temel yapısında çöküntüler kendini

gösterir. Örneğin bir milletin temel unsuru olan aile ya-

pısının bozulması toplumun tüm kesimlerine etki eder.

Saygı, sevgi ve merhamet duyguları yerini kendi bencil

isteklerini tercih etmeye, kendi çıkarını gözetmeye, baş-

kalarının hakkına tecavüz etmeye bırakır. İhtiyaç içinde

olanlara kimse yardım etmez, zenginler sadece kendi

mallarını artırmaya çalışıp, insani değerleri tamamen gö-

zardı ederler. 

İnanan insanlardan oluşan bir toplumda ise insanlara

yardım etmek, fedakarlıkta bulunmak övülen ve tavsiye

edilen bir mümin ahlakıdır. Müslüman, ihtiyaç içinde ola-

na sevdiklerinden infak eder ve bunun karşılığını da sa-

dece Rabbimizden bekler:

Gerçekten Allah'ın Kitabını okuyanlar, namazı

dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak

verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; ke-

sin olarak zarara uğramayacak bir ticareti uma-

bilirler. (Fatır Suresi, 29)

Kuran ahlakının yaşanmadığı toplumlarda kimse

kimsenin iyiliğini, sağlığını, rahatını, güvenliğini

düşünmez. Herkes bencilce kendini düşünür; amaç  da-
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ha çok para kazanmak, daha çok çıkar elde etmek, daha

çok mal edinmektir. Böyle bir insan çevresinde yaşanan-

ları görmezlikten gelir. Açlık içinde olanları görünce on-

lara yardım etmek aklından geçmez, israf etmeye devam

eder. Haksız kazanç sağladığında mağdur ettiği kişilerin

farkına varır, ama bu onu yaptığı işten vazgeçirmez. İn-

sanlar ancak bir çıkar karşılığında birbirlerine iyi davra-

nırlar. Hırsızlığın, rüşvetin, intiharların, suistimallerin,

sosyal adaletsizliğin kökeninde de Kuran ahlakının ya-

şanmaması yatmaktadır. Oysa Kuran ahlakına sahip olan

kişi her durumda adaletli davranır, sürekli iyi işler yapıp,

Allah'ın rızasını ve sonsuz ahiret yurdunu kazanmayı is-

ter. Ayrıca böyle üstün bir ahlaka sahip olan insanların

yaşadığı toplumda da adalet her şartta uygulanır. 

İşte yaklaşmakta olan bu kutlu dönemde adaleti uy-

gulayacak, Kuran ahlakını tüm incelikleriyle yaşayacak ve

insanlara tebliğ edecek üstün ahlaklı insanlar olacaktır.

Altınçağ'da tüm insanların çok büyük bir huzur, güven

ve konfor içinde yaşayacakları ortamın en önemli se-

beplerinden biri Müslümanların güzel ahlakıdır. Bolluk,

bereket ve zenginlik çok yüksek bir seviyeye ulaşacak,

ihtiyaç içinde kimse kalmayacak, hayatın her anında çok

hassas bir adalet, insanlar arasında çok büyük bir eşitlik

yaşanacaktır. 

Alt›nça¤'da Adalet

Peygamber Efendimizin hadislerinde bildirildiğine göre

Altınçağ öncesinde toplumda çok büyük bir bozulma ve

adaletsizlik hüküm sürecektir. Hırsızlık, sahtekarlık, dolan-

dırıcılık  alabildiğine artacak, ihtiyaç içinde olan gözetilme-

yecek, sadece çok küçük bir zümre bolluk içinde yaşaya-
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caktır. Kuran ahlakının hakim olduğu dönemde, yani Altın-

çağ'da ise toplumun her kesiminde gerçek anlamda adalet,

huzur ve güven dolu bir ortam olacaktır. Yaşanan bu ada-

let dolu ortamın bir sonucu olarak insanlar hiçbir sahte-

karlığa, kötülüğe, haram fiillere de yanaşmayacaklardır.

Çok büyük bir huzur ve güven sağlanacaktır. Ahir zaman-

da yaşanacak olan adalet dolu ortamdan hadislerde şu şe-

kilde bahsedilmektedir:

… Yeryüzü zulüm ve iflkence ile doldu¤u gibi onu do¤ruluk ve

adaletle doldurur.

Yeryüzü, zulüm ve iflkence yerine adaletle dolacakt›r. 

Adalet o kadar bol olacak ki, zorla al›nan her mal sahibine ge-

ri verildi¤i gibi, bir insan›n baflkas›na ait olup da, diflinde kal-

m›fl birfley bile sahibine iade edilecektir... Yeryüzü emniyetle

dolacak ve hatta birkaç kad›n, yanlar›nda hiç erkek olmaks›-

z›n, rahatl›kla, hacca gidecektir.

Mal›, eflit bir flekilde insanlara da¤›tacakt›r. Onun adaleti her

yeri kaplayacak. Zulüm ve f›skla dolu olan dünya, o geldikten

sonra adaletle dolup taflacakt›r... Hz. Mehdi'nin zaman›nda,

adalet o kadar bol olacak ki, zorla al›nan her mal sahibine ge-

ri verildi¤i gibi, bir insan›n baflkas›na ait olup da, diflinde kal-

m›fl birfley bile sahibine iade edilecektir... Yeryüzü emniyetle

dolacak ve hatta birkaç kad›n, yanlar›nda hiç erkek olmaks›-

z›n, rahatl›kla, hacca gidecektir.

Allah Adaleti Emreder

Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve ya-

kınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler

olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin

olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha

yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutku-

ları)nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sö-
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zü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz

Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. (Nisa Su-

resi, 135)

Yukarıdaki ayette bildirildiği gibi Allah müminlere

her zaman için adaletli olmalarını emretmiştir. Kuran

ahlakının hakim olduğu bir dönemde de bu nedenle ada-

let, inananlar tarafından tam anlamıyla yaşanacaktır.

Tüm insanların her türlü imkandan faydalanması sağlana-

cak, isteyene istedikleri misliyle verilecek, ihtiyaç içinde

olan korunup, gözetilecektir. Bu yüzden de insanlar Ku-

ran ahlakına uymayan hiçbir davranışta bulunmayacak,

haksızlık, zulüm tamamen ortadan kalkacaktır.

Altınçağ'da Kuran'daki her ayet çok büyük bir titiz-

likle uygulanacak, bunun sonucunda da cennet benzeri,

huzur, barış ve güzellik dolu bir ortam oluşacaktır. Bu

ortamda yaşayan bir Müslümanın en önemli özelliklerin-

den biri ise her durum ve şartta adaleti ayakta tutması,

insanların adalet içinde yaşamaları için çaba sarf etmesi

ve kendisinin de bu konuda hiçbir zaman taviz verme-

mesidir. Kuran ahlakının yaşandığı bir toplumda hayatın

her anında adalet ayakta tutulacaktır. Hiçbir insanın hak-

sızlığa uğramasına, emeğinin karşılığını almamasına, sefa-

let içinde yaşamasına, geçim sıkıntısı çekmesine izin ve-

rilmeyecektir. Hiçbir insandan yapabileceğinden fazlası

istenmeyecek, bunun yanında her türlü kolaylık ve im-

kan da sağlanacaktır. Kuran'da iman eden kulların, insan-

lar arasında her zaman için hak ve adaletle hükmetme-

lerini emreden ayetlerden bazıları şu şekildedir:

Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara verme-

yi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan),

kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size

öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünür-
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sünüz. (Nahl Suresi, 90)

Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiple-

rine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hük-

mettiğinizde adaletle hükmetmenizi emredi-

yor... (Nisa Suresi, 58)

Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ileten ve

onunla adaleti kılan (uygulayan) bir ümmet var-

dır. (Araf Suresi, 181)

Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için,

hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz,

sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, tak-

vaya daha yakındır... (Maide Suresi, 8)

Günümüzde dünya üzerinde çok büyük bir adalet-

sizlik ve insanlar arasında eşit olmayan bir gelir dağılımı

yaşanmaktadır. Açlıktan ölen çocuklar ya da tek bir ek-

mek için birbirlerini öldürmeye çalışan insanların görün-

tüsü akla hemen sosyal adaleti getirir. Dünyanın en zen-

gin 200 kişisinin servetlerinin 2.5 milyar insanın serveti-

ne denk gelmesi, dünya üzerinde yaşanan adaletsiz sis-

temin en açık göstergesidir. Bu insanlar hala servetleri-

ne servet katmakla uğraşırlarken, akıllarından bir an bi-

le bu insanlara yardım etmek geçmemektedir. Sırf zevk

ve sefahat için harcanan ya da amaçsızca yığılıp biriktiri-

len paralar, belki de açlıktan ölen yüzbinler için bir çıkış

yolu, kurtuluş umudu olabilecekken, bu insanlardan yüz

çevrilmiştir. Allah ayetlerinde yoksullara, ihtiyaç içinde

olanlara yardım etmeyen bu insan karakterini şu şekilde

anlatır:

Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmi-

yorsunuz. Mirası, sınır tanımaz (helal, haram al-

dırmaz) bir tarzda yiyorsunuz. Malı 'bir yığma
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tutkusu ve hırsıyla' seviyorsunuz. (Fecr Suresi,

17-20)

Bunlar bencillik, kendi çıkarlarını düşünme, yardım-

laşma ve dayanışma duygularının yok olması gibi ahlaki

bozulmaların sonuçlarıdır. Bu durumda da yine tek çö-

züm Kuran ahlakının toplumlarda yaygın şekilde yaşan-

ması olacaktır. Çünkü Kuran'da tarif edilen ahlaka sahip

insanlar, adil, şefkatli, merhametli, ihtiyaç içinde olana

yardım eden kimselerdir ve ancak böyle bir ahlaka sahip

olan insanların varlığıyla yeryüzünde adalet, bolluk ve

bereketli bir hayat gerçekleşebilir. 

Kuran'da insanlar arasındaki sosyal adaletin sağlan-

masına yönelik ayetlerden bazıları şunlardır:

Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla

iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüp-

hesiz Allah onu bilir. (Al-i İmran Suresi, 92)

Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda

harcamayanlar... Onlara acı bir azabı müjdele.

(Tevbe Suresi, 34)

Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından

ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin.

Kendinizin göz yummadan alamayacağınız

bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki,

şüphesiz Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır,

övülmeye layık olandır. (Bakara Suresi, 267)

Sadakaları açıkta verirseniz ne iyi; fakat gizle-

yip fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayır-

lıdır. O, günahlarınızdan bir kısmını bağışlar.

Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. (Bakara

Suresi, 271)

Ve onlar Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) iste-

yerek sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar,

kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve
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açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İş-

te onlar, bu yurdun (dünyanın güzel) sonucu

(ahiret mutluluğu) onlar içindir. (Rad Suresi, 22)

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öf-

kelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan

bağışlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik ya-

panları sever. (Al-i İmran Suresi, 134)

(Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan

fakirler içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaşmaya

güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen

onları zengin sanır. (Ama) Sen onları yüzlerin-

den tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan iste-

mezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüp-

hesiz Allah onu bilir. (Bakara Suresi, 273)

Eğer (borçlu) zorluk içindeyse, ona elverişli bir

zamana kadar süre (verin). (Borcu) Sadaka ola-

rak bağışlamanız ise, sizin için daha hayırlıdır;

eğer bilirseniz. (Bakara Suresi, 280)

Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen ye-

meği, yoksula, yetime ve esire yedirirler. "Biz

size, ancak Allah'ın yüzü (rızası) için yediriyo-

ruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşek-

kür." (İnsan Suresi, 8-9)

"İşte yetimi itip-kakan, yoksulu doyurmayı teş-

vik etmeyen odur." (Maun Suresi, 2-3)

Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyor-

sunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah'ın-

dır. İçinizden, fetihten önce infak eden ve sava-

şanlar (başkasıyla) bir olmaz. İşte onlar, derece

olarak sonradan infak eden ve savaşanlardan

daha büyüktür. Allah, her birine en güzel olanı

va'detmiştir. Allah, yaptıklarınızdan haberdar-
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dır. (Hadid Suresi, 10)

Altınçağ, Allah'ın tüm bu emirlerinin eksiksiz olarak

yerine getirildiği, adaletin, fedakarlığın, yardımseverliğin

en yoğun olarak yaşandığı, kutlu bir dönem olacaktır. Bu

kutlu dönemde malı olan hiçbir sıkıntı duymadan ihtiya-

cı olana verecek, herkes birbirinin rahatını, refahını ve

konforunu düşünecektir. Bu paylaşmanın sonunda her-

kes eşit refah seviyesine ulaşacak, açlık, sefalet gibi pek

çok sorun kendiliğinden çözülecektir. 

Alt›nça¤'da Toplum Yaflant›s›
ve Devlete Sayg›

Altınçağ'da yaşanacak olan tüm bolluk, teknolojik

gelişmeler ve sanatsal güzelliklerin yanısıra toplum ya-

şantısı da son derece huzurlu olacaktır. Allah, iman

eden ve dinine yönelen insanlara, o döneme dek görül-

memiş güzellikte bir yaşam sunacaktır. Çünkü Allah Ku-

ran'da Kuran ahlakına uyan kullarına güzellik vaat eder:

Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dos-

doğru yola yöneltip-iletir. Güzellik yapanlara

daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini

ne bir karartı sarar, ne bir zillet, işte onlar cen-

netin halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır.

(Yunus Suresi, 25-26)

İşte yukarıdaki ayette "güzellik yapan" insanlara vaat

edilen "barış yurdu" Altınçağ'da tam anlamıyla yaşana-

caktır. Böyle bir yaşamı sağlayan en önemli etken ise

kuşkusuz Kuran ahlakının eksiksiz olarak uygulanması

olacaktır. 

88



Peki bu huzur ve sükunet ortam›
nas›l sa¤lanacakt›r?

Bilindiği gibi bir toplumda huzur ve sükunet, o top-

lumdaki insanların devlete ve onun tüm birimlerine gös-

terdikleri itaat, saygı ve güvenle sağlanabilir. Kuran'da

ise "itaat" makbul bir ahlak özelliği olarak teşvik edil-

mektedir. Allah müslümanlara pek çok ayetiyle itaati

emretmektedir. Dolayısıyla Kuran'a uyan insanların ya-

şadığı bir toplum hayatı aynı zamanda da, devlete itaatin

ve saygının en yüksek derecede yaşandığı bir ortamdır.

Ayrıca Allah Kuran'da insanları "bozgunculuktan" da

men etmiştir. Bu konuyla ilgili pek çok ayet vardır:

…Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryü-

zünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çı-

karmayın. (Bakara Suresi, 60)

O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti

mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini

ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise,

bozgunculuğu sevmez. (Bakara Suresi, 205)

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzün-

de bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O'na korka-

rak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu

Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.

(Araf Suresi, 56)

…Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hak-

ları olan mallarını) eşyasını değerinden düşü-

rüp-eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasın-

dan sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çı-

karmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer ina-

nıyorsanız." "O'na iman edenleri tehdit ederek,

Allah'ın yolundan alıkoymak için ve onda çar-

pıklık arayarak (böyle) her yolun (başını) kesip-
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oturmayın. Hatırlayın ki siz azınlıkta (ve güç-

süz) iken O, sizi çoğalttı. Bozgunculuk çıkaran-

ların nasıl bir sona uğradıklarına bir bakın."

(Araf Suresi, 85-86)

Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayla-

dıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını

emrettiği şeyi kesip-koparanlar ve yeryüzünde

bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar

içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir.

(Rad Suresi, 25)

Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara,

dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma.

Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bu-

lun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü

Allah, bozgunculuk yapanları sevmez. (Kasas Su-

resi, 77)

Müslümanlar Allah'ın yukarıdaki ayetlerindeki emri

gereği yeryüzünde karışıklık çıkarmaktan, sıkıntılı, kar-

maşa dolu ortamlar yaratmaktan şiddetle kaçınırlar. Ve

Kuran ahlakına uygun huzur ve sukunet dolu, itidalli,

hoşgörülü, her zaman sorunları çözme arayışı içinde

olan, olayları tırmandırmayan aksine her zaman uzlaştı-

rıcı yönde olan bir tutum sergilerler. 

İşte Altınçağ'da yaşanacak hayat da Kuran'ın tüm bu

emirlerine uygun olarak son derece barış ve esenlik do-

lu olacaktır. İnsanlar devlete duydukları güven ve saygı-

yı, onun birimlerine itaat ederek göstereceklerdir. Poli-

se ve diğer güvenlik güçlerine kızgın, ters davranan, zor-

luk çıkaran insanlar olmayacaktır. Aksine İslam ahlakını

yaşayan insanlar son derece yardımsever ve hoşgörülü

tutumlarıyla, güvenlik güçlerinin yanında yer alacak, on-

ların işlerini kolaylaştıracak şekilde hareket edecekler-
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dir. Bu ahlaktaki insanların varlığı sayesinde dünyadan

anarşi, terör, kargaşa, düşmanlık, şiddet tümüyle kalka-

cak, insanlar hiç görülmemiş, cennet benzeri bir ortama

kavuşacaklardır. İnsanlar arasında kavgalar, bağırtılar,

tartışmalar tamamen kalkacaktır. İnsanlar sokaklara ra-

hatça çıkabilecek, gece gündüz güven içinde her yerde

dolaşabileceklerdir.

Hadislerde, o dönemde hiç kan dökülmeyeceği, hiç-

bir karmaşa ve huzursuzluk çıkmayacağı pek çok kez

vurgulanmaktadır:

Naim b. Hammad, Ebu Said el- Hudri'den tahric et-

ti; Peygamberimiz (sav) buyurdu ki:

Zaman›nda uykuda olan uyand›r›lmaz ve bir

damla kan bile ak›t›lmaz.

Zaman›nda ne bir kimse uykusundan uyand›r›la-

cak, ne de bir kimsenin burnu kanayacakt›r.

Ayrıca o dönemde insanların itidalli ve itaatli davra-

nışları sayesinde devlet yönetimi de çok rahatlayacaktır.

Dünya hırsı, geçim sıkıntısı gibi konular kalktığı ve insan-

lara Allah korkusu telkin edildiği için, hırsızlık, dolandı-

rıcılık gibi olaylar yaşanmayacaktır. Halk araştırmaya,

doğruyu öğrenip buna göre hareket etmeye yönlen

dirileceği için ani infiallerin oluşması da mümkün olma-

yacaktır. Bu şekilde devlet, anarşi, terör, bozgunculuk,

cinayet, dolandırıcılık ve bunlar gibi olaylarla uğraşmak

zorunda kalmayacağı için içte ve dışta ülkenin kalkınma-

sı ve güçlenmesi için çalışabilecektir. 

Altınçağ'da oluşacak olan bu mutedil, çağdaş, akılcı

ve medeni İslam modeli, tüm İslam dünyasına ışık tuta-

caktır. Böylece asırlardır İslam'ı sarmış olan koyu taas-

sup duvarları yıkılacak, gerçek din tüm saflığı ve sadeli-

ğiyle yaşanacaktır. İslam ahlakını yaşayan toplumlar hem
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kendi içlerindeki sosyal sorunları çözecek, hem de bu

sayede diğer ülkelere örnek olacaklardır. 

Ahir Zamanda Din
Asl›na Dönecektir

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zamana yö-

nelik bildirilen bir başka haber ise, İslam'dan uzak din

anlayışının tamamen ortadan kalkışıdır. Altınçağ'da Pey-

gamberimiz (sav)'den sonra gelişen bidatlarla dolu İslam

anlayışı tamamen düzelecek ve din aslına dönecektir.

Hadislerde bu konu ile ilgili olarak, ahir zamanda kaldı-

rılmadık bidatın kalmayacağı ve "aynı peygamber gibi di-

nin icablarının yerine getirileceği" ifade edilmektedir.

Bilindiği gibi Peygamberimiz (sav)'in ve sahabelerin ve-

fatından sonra dinin içine Kuran ile taban tabana zıt hura-

feler, ibadet şekilleri sokulmuş, Resulullah adına sayısız ha-

disler, hükümler uydurulmuştur. Ve bunların birçoğu gü-

nümüze kadar gelmiştir. Yüzyıllar süren bu süreç içinde

samimi Müslümanlar bunları elden geldiğince ayıklayarak,

dinin aslını ayakta tutmaya çalıştılarsa da, bugün İslam adı-

na ortaya atılan birçok konunun Kuran'da yerinin olmadı-

ğı açık bir gerçektir. Hiç şüphesiz neyin dine uygun olup

neyin olmadığı konusunda başvurulabilecek tek kaynak

Kuran'dır. Dolayısıyla ahir zamanda dine sonradan ilave

edilmiş hurafeler, Kuran ölçü alınarak, uygulamadan kaldı-

rılacaktır. Ancak bu şekilde gerçek din ortaya çıkacaktır. 

Bugün birçok kişi din olarak babalarından, dedelerin-

den gördükleri İslam anlayışını benimsemiş durumdadır.

Bir kısım dindarlar da, din karşıtları da İslam olarak bu di-

ni ölçü almaktadırlar. Oysa sözkonusu geleneksel din an-

layışının, Kuran'daki İslam'la çelişen pek çok yönü vardır.

Bu geleneksel din anlayışı, asılsız efsanelerden, sayısız batıl
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inanç ve törenlere kadar uzanan çok fazla ayrıntıya sahip-

tir. Bu geleneğin takipçilerinden din adına pek çok hikaye,

kıssa, menkıbe dinlemek mümkündür. Ancak bu kişilerin

ağızlarından Kuran ayetleri ve onların hikmetlerine yöne-

lik tek kelime dahi çıkmaz. Bugün halk arasında dindar ola-

rak bilinen pek çok insanın Kuran ayetleri konusunda ol-

dukça bilgisiz olması, durumun çarpıklığını ortaya koymak-

tadır. Ne yazık ki bu kişiler Kuran'ı rehber edinmek yeri-

ne, belli bir geleneğin getirdiği kalıpları esas almaktadır.

Böyle olunca da Kuran ayetleri hakkında düşünmek, on-

lardaki hikmetleri anlamaya çalışmak gibi bir kaygıları ol-

mamakta, Kuran'dan uzaklaşarak ayrıntılar içinde boğul-

maktadırlar. Oysa Kuran'ın gözardı edildiği bir ortamda

gerçek anlamda İslam'ın bilinmesi ve yaşanması imkansız-

dır. Nitekim Kuran'da bildirildiğine göre, ahiret günü Pey-

gamberimiz (sav) kendi ümmetinin "Kuran'ı terk ettiğini"

söyleyecektir:

Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kav-

mim, bu Kur'an'ı terkedilmiş (bir kitap) olarak bı-

raktılar." (Furkan Suresi, 30)

Kuran'ı bırakıp, ondan yüz çevirenleri ise Allah şöyle

uyarmaktadır:

Sana geçmişlerin haberlerinden bir bölümünü

böylece aktarıyoruz. Gerçekten, sana katımızdan

bir zikir verdik. Kim bundan yüz çevirirse, şüphe-

siz kıyamet günü o, bir günah-yükü yüklenecek-

tir. Onda ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu, kıyamet

günü onlar için ne kötü bir yüktür. (Taha Suresi,

99-101)

Birçok insanın İslam'dan uzak durmasının ana sebebi

dinin olduğundan çok farklı biçimde sunulmasıdır. Pek çok

kişi, bu geleneğe dayalı dinin bir takım mantıksızlıklara da-
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yalı olduğunu, sayısız çelişki içerdiğini fark edebilmekte,

doğruların ortaya çıkarılmasını beklemektedir. Nitekim

Allah ahir zamanda dini aslına döndürecek ve Kuran ahla-

kını hakim kılacaktır. O dönem geldiğinde, insanların

Allah'a yakınlaşmasını, O'nun dinini yaşamasını engelleyen

tüm bu çarpıklıklara son verilecek, dinin aslında olmayan,

sonradan ilave edilmiş birçok hurafe, inanış ve ibadet şe-

killeri İslam'dan temizlenecektir. 

Altınçağ'da yaşanacak çok önemli başka bir olay, dinin

aslına döndürülmesinde samimi Müslümanların çabası ve

gayretidir. Bu dönemde İslam alemi içindeki ihtilaflar, ayrı-

lıklar ortadan kalkacaktır. İslam tarihinin en büyük alimle-

rinden biri olan Muhyiddin Arabi "Fütühat-ül Mekkiye"

isimli eserinde bu konuda şu tespiti bildirmiştir:

...dini peygamberin zaman›nda oldu¤u gibi aynen

uygulayacak. Yeryüzünde mezhepleri kald›racak.

Halis hakiki dinden baflka hiçbir mezhep kalma

yacak.

İçinde bulunduğumuz dönemde, Müslümanların en te-

mel konularda bile ihtilafa düştükleri açık bir gerçektir.

Kuran'da ise dinde ayrılığa düşülmemesi emredilmektedir:

İşte sizin ümmetiniz bir tek ümmettir ve Ben de

sizin Rabbinizim; öyleyse benden korkup-sakının.

Ancak onlar, işlerini kendi aralarında (farklı) ki-

taplar halinde böldüler; her bir grup, kendi elle-

rinde olanla yetinip sevinmektedir. (Muminun Su-

resi, 52-53)

Ki onlar Kuran'ı parça-parça kıldılar. (Hicr Suresi, 91)

O: "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa

düşmeyin" diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve

sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya

vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri' etti (bir
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şeriat kıldı). Senin kendilerini çağırdığın şey,

müşriklere ağır geldi. Allah, dilediğini buna seçer

ve içten kendisine yöneleni hidayete erdirir. (Şura

Suresi, 13)

Bu, Allah'ın Kitabı şüphesiz hak olarak indirme-

sindendir. Kitap konusunda anlaşmazlığa dü-

şenler ise uzak bir ayrılık içindedirler. (Bakara Su-

resi, 176)

Kuran'da, İslam'ın yaşanması çok kolay bir din olduğu,

hükümlerin çok açık ve net olduğu da bildirilmektedir.

Nelerin hatalı nelerin doğru olduğu, hangi davranışların

cennete hangilerinin cehenneme götüreceği çok açık bi-

çimde Kuran'da anlatılmıştır, Kuran'da insanlar için gere-

ken her türlü bilginin bulunduğu ayetlerde şöyle bildirilir:

… Biz Kitap'ta hiçbir şeyi noksan bırakmadık,

sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. (Enam Su-

resi, 38)

... Biz Kitabı sana, herşeyin açıklayıcısı,

Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir

müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

Böylece Biz onu, Arapça bir Kur'an olarak indir-

dik ve onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde

açıkladık; umulur ki korkup-sakınırlar ya da onlar

için düşünme oluşturur. (Taha Suresi, 113)

Andolsun, Biz bu Kur'an'da, belki öğüt alıp-düşü-

nürler diye, insanlar için her bir örnekten verdik.

(Zümer Suresi, 27)

Allah, Kendi koyduğu kurallar haricinde din adına hü-

kümler icat edenleri ise şöyle uyarmaktadır: 

(Maide Suresi, 87)

...Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerini ha-

ram kılanlar elbette hüsrana uğramışlardır. On-
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lar, gerçekten şaşırıp sapmışlardır ve doğru yolu

bulamamışlardır. (Enam Suresi, 140)

İslam'ın yaşanması son derece kolay bir din olduğu-

nu Allah başka ayetlerinde şöyle bildirmiştir:

… O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güç-

lük yüklememiştir... (Hac Suresi, 78)

Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını

yüklemez... (Bakara Suresi, 286)

...Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister:

(Çünkü) insan zayıf olarak yaratılmıştır. (Nisa Su-

resi, 28)

Allah size güçlük çıkarmak istemez, ama sizi te-

mizlemek ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak

ister. Umulur ki şükredersiniz. (Maide Suresi, 6)

Hz. Muhammed (sav) hakkındaki aşağıdaki ayette, pey-

gamberin geliş amaçlarından birinin insanların üzerindeki

ağır yükleri ve zincirleri indirmek olduğu belirtilmektedir:

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de (gele-

ceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Ne-

bi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu

(iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklı-

yor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kı-

lıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zin-

cirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savu-

nanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indiri-

len nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlar-

dır. (Araf Suresi, 157)

Andolsun ki Allah, mü'minlere içlerinden, kendi-

lerinden olan bir elçi göndermekle lütufta

bulunmuştur. Onlara ayetlerini okuyor, onları

arındırıyor ve onlara Kitabı ve hikmeti öğretiyor.

Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindey-
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diler. (Al-i İmran Suresi, 164)

Gerçek din ise, yukarıdaki ayetlerde de haber verildi-

ği gibi kolaylık üzere kuruludur. Peygamber Efendimiz de

pek çok hadisinde insanlara zorluk çıkartılmaması gerekti-

ğini belirtmiştir: 

Kolaylaflt›r›n›z, güçlefltirmeyiniz. Müjdeleyiniz,

nefret ettirmeyiniz.

Allah beni ruhbaniyetle görevlendirmedi. Allah ya-

n›nda dinin hay›rl›s› kolay tevhid yoludur.

Dinde afl›r›l›ktan sak›n›n›z. Sizden öncekiler ancak

bu yüzden helak oldular.

Altınçağ, Allah'ın emrettiği gerçek dinin eksiksiz olarak

yaşanacağı bir dönem olacaktır. Din samimi Müslümanlar

tarafından aslına döndürülecektir.

Alt›nça¤'da Yaflanacaklar
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KK itap boyunca incelediğimiz gibi Allah, Kuran

ahlakına uyan Müslümanlara cennet hayatla-

rında sunulacak olan güzellikleri ayetlerinde

ayrıntılı olarak tarif etmiştir. Altından ırmaklar akan gü-

zel mekanlar, pınarlar, durmaksızın akan kaynaklar, ko-

naklar, köşkler, kıyafetler, yiyecekler, içecekler, mücev-

herler, güzel ahlaklarına karşılık sonsuz hayatta onlara

verilecektir. Cennet Müslümanların her zaman kavuş-

mayı istedikleri sonsuz yaşamdır.:

Siz ve eşleriniz cennete girin; 'sevinç içinde

ağırlanacaksınız. Onların etrafında altın tepsiler

ve testilerle dolaşılır; orada nefislerin arzu etti-

ği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı herşey var. Ve

siz orada süresiz kalacaksınız. İşte, yaptıklarınız

dolayısıyla mirasçı kılındığınız cennet budur.

Orda sizin için birçok meyveler vardır; onlardan

yiyeceksiniz. (Zuhruf Suresi, 70-73)

İşte Altınçağ da tüm Müslümanlara böyle güzel bir

hayatın dünyada hazırlanıp sunulmasıdır. Bu dönem Pey-

gamber Efendimizin müjdelediği gibi cennetin küçük bir

modeli ve müjdesidir, Allah'ın müminlere bir lütfudur.

Bolluğuyla, bereketiyle, insanlara sağlayacağı her türlü

konforuyla ve huzur dolu ortamıyla her Müslümanın

ulaşmak isteyeceği bir dönem, hayatını Allah yoluna ada-

yan inançlı kullar için dünya hayatında çok üstün bir mü-

kafattır. Bu güzel dönemle müjdelenmek de kuşkusuz

tüm Müslümanlar için çok büyük bir şereftir.

Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka
bizim hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm ve
hikmet sahibi olansın.

(Bakara Suresi, 32)    




