










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956
yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da

tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde

öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konu-
larda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin
sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ide-
olojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri
bulunmaktadır.

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı toplam
55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 63 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki
peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve
Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların
kapağında Resulullah'ın mührünün kullanılmış olmasının sembolik
anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in
Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül
enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmaların-
da, Kuran'ı ve Resulullah'ın sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu sure-
tle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi
ve dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söyle-
meyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan
Resulullah'ın mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kul-
lanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini
dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve

ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek
ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uygula-

malarını gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna
Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya,

Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın
daha pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır.

İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca,
Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,



Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili
(Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivehi
(Mauritus'ta kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt
dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir. 

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın iman
etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları okuyan,
inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslubun, akılcı ve
ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz
edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi
biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve
felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savun-
salar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür.
Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağlup
olmuşlardır.

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır.
Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın
hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasında
herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmelerini
sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok önemli bir
hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri karmaşa mey-
dana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi
olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kaybına neden
olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vurgulamaya yönelik
eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun
Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak
olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların
genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektikleri
eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise, din-
sizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran ahlakının,
insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır. Dünyanın günden güne daha
fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu hizmetin
elden geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç
kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle, 21.
yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete,
güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.



Okuyucuya

• Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılmasının

nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve

dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek çok insanın imanını kay-

betmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca

olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insan-

larımıza ulaştırılabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma

imkanı bulabilir. Bu nedenle her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun

görülmüştür.

• Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm kita-

plarında imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın ayetlerini

öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedir. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyanın

aklında hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır. 

Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yetmişe

herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım sayesinde, kita-

plar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme konusunda

kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve

anlatılanların doğruluğunu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi, karşılık-

lı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyu-

cunun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine

aktarmaları açısından yararlı olacaktır.

• Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve okun-

masına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm kitaplarında ispat

ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem,

bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teşvik edilmesidir.

• Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli sebep-

leri vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri taşıyan ve okumak-

tan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha birçok eser olduğunu göre-

cektir. İmani ve siyasi konularda yararlanabileceği zengin bir kaynak birikiminin bulunduğuna

şahit olacaktır.

• Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kaynaklara

dayalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat edilmeyen üsluplara,

burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlayamazsınız.



Altınçağ   

Harun Yahya - Adnan Oktar



Allah barış yurduna çağırır
ve kimi dilerse dosdoğru

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
kalacaklardır. 

(Yunus Suresi, 25-26) 
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A
hir zaman kavramı pek çok insan için tanıdık bir kavram olmayabi-
lir. Bu nedenle öncelikle bu kavramı kısaca açıklamakta yarar var.
Ahir zaman, "son dönem" anlamına gelir ve İslam'a göre kıyamete

yakın bir zamanda, Kuran ahlakının hakim olacağı ve din ahlakının insanlar ara-
sında yaygın olarak yaşanacağı bir dönemi ifade eder.

Yüce Allah, Kuran-ı Kerimde İslam ahlakını yeryüzüne hakim kılacağını bildirmiş-

tir. Peygamber Efendimiz (sav) de, hadislerinde bu büyük ve kutlu olaya ahir

zamanda Hz. Mehdi (as)'ın vesile olacağını haber vermiştir. Kuran ahlakının gereği

olarak ve Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği gibi, İslam ahlakının hakimiyeti sevgiy-

le olacaktır. İslam ahlakının hakim olmasıyla yeryüzü huzur ve güvenliğe kavuşa-

cak, her türlü kargaşa, çatışma, anarşi ve terör son bulacaktır. Ahir zamanın karga-

şalarından ve zulümlerinden büyük sıkıntı duyan insanlar, İslam ahlakını yeryüzü-

ne hakim kılacak olan Hz. Mehdi (as)'ın adaletinden, merhametinden, cömertliğin-

den, sevgisinden, ilgisinden razı olacaklardır. (Hz. Mehdi (as) hakkında daha detay-

lı bilgi almak isteyenler www.hazretimehdi.com adresine bakabilirler.)

İçinde bulunduğumuz ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ın, Allah'ın izniyle, muhak-
kak ortaya çıkacağı Peygamberimiz (sav)'in hadis-i şeriflerinde şöyle müjdelenmiş-
tir:

Dünyada tek bir gün kasa bile (kıyamet kopmadan) Allah o günü uzatacak, adı

adıma, babasının adı da babamın adına uygun, Ehl-i Beytimden mutlaka bir şahıs

(Hz. Mehdi (as)) gelecek, daha önce zulüm ve haksızlıkla dolu olan yeryüzünü ada-

let ve insafla dolduracak. (Ebu Davud ve Tırmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani

5.Cilt, s. 365)

Bu dönemde insanların huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için gereken her
türlü şart mevcut olacaktır. Önceki dönemlerde yaşanan her türlü sıkıntının yerini
bolluk, bereket ve adalet alacaktır. Ahlaksızlıklar, sahtekarlıklar, dejenerasyonun
her türlüsü ortadan kalkacaktır. Bu dönem, tüm inanan insanların asırlardır özle-
mini duydukları, İslam ahlakının hakim olduğu kutlu bir dönemdir.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zamanı açıklayan detaylı anlatımlar
yer almaktadır. Onun ardından pek çok İslam büyüğü de ahir zaman hakkında çok
önemli açıklamalar yapmışlardır. Bu anlatımlara bakıldığında ahir zamanın, dün-
yanın önce büyük bir bozulma ve karmaşa yaşadığı, ancak sonradan gerçek din
ahlakının yaşanmasıyla kurtuluşa kavuştuğu, çok büyük bir bolluk ve bereketin
yaşandığı, teknolojinin tüm nimetlerinin insanların hizmetine sunulduğu, bilimde,
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tıpta çok büyük ilerlemelerin kaydedildiği ve çok üstün bir sanat anlayışının yaşan-
dığı bir dönem olduğu görülür.

Ahir zamanın ilk dönemlerinde, dünya Allah'ı inkar eden bir takım felsefi sis-
temler nedeniyle dejenere olacaktır. İnsanlık yaratılış amacından uzaklaşacak,
bunun sonucunda büyük bir manevi boşluk ve ahlaki bozulma yaşanacaktır. Büyük
felaketler birbirini izleyecek, savaşlar, acılar yaşanacak ve insanlık "nasıl kurtulu-
ruz" sorusunun cevabını arayacaktır. Ancak Allah, ahir zamanın bu büyük karma-
şası içindeki insanları kurtaracak ve onları kutlu bir döneme ulaştıracaktır. Aslında
böyle bereketli 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 bolluk içinde
yaşatmıştır.

Bu anlattıklarımız, Peygamberimiz (sav) tarafından 14 asır önce söylenmiş söz-
lerde ve pek çok İslam büyüğünün yazılarında detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu
kaynakların bize doğru olarak ulaşıp ulaşmadıklarından, örneğin Peygamberimiz
(sav)'in bu konudaki hadislerinin gerçekte O'nun tarafından söylenmiş sözler oldu-
ğundan kuşku duymanın ise gereği yoktur. Çünkü bize bu konuda yol gösteren
önemli bir gerçek vardır. Hadislerde ahir zaman hakkında detaylı tasvirler yapıl-
makta, her konu çok ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu ayrıntıların bundan 14 asır
önce bu kadar kapsamlı bir şekilde açıklanmış olması ve belirli bir dönem içinde art
arda bunların gerçekleşmesi son derece mucizevi bir durumdur. Ve bu sözlerin kay-
nağının doğruluğu konusundaki tüm şüpheleri ortadan kaldırır.

Kaldı ki, İslam ahlakının dünyaya egemen olması ya da Hz. İsa'nın yeniden yer-
yüzüne dönüşü gibi ahir zamanla ilgili bazı bilgiler, doğrudan Kuran'da haber
verilmektedir ve dolayısıyla doğrulukları kesindir. Allah ayetlerinde inanan kulla-
rına, İslam ahlakının yeryüzünde hakim olacağını müjdelemektedir:

Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra va'det miş tir: Hiç
şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü -
zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kı la cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken -
di le ri ne yer le şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven li ğe
çe vi re cek tir. On lar, yal nız ca ba na iba det eder ler ve ba na hiç bir şe yi or tak koş maz -
lar. Kim bun dan son ra in kar eder se, iş te on lar fa sık tır. (Nur Su re si, 55)
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Peygamberimiz (sav)'in Hadislerinde Haber Verdiği Alametlerin 

Hepsi Bu Yüzyılda Gerçekleşmiştir

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen bir hadiste; 

ifadesiyle Hz. Mehdi (as)'ın  Hicri 1400'de zuhur edeceği açık bir şekilde haber
verilmiştir. Yine son 1000 yılın en büyük İslam alimi Üstad Said Nursi külliyatında
Hz. Mehdi (as)'ın Hicri 1400'de zuhur edeceğini bildirmiştir: 

Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte Peygamberimiz (sav) tarafın-
dan bildirilen ahir zaman alametleri teker teker ve ardı ardına gerçekleşmeye baş-
lamıştır. 

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen birçok hadis; büyük İslam alimi İmam
Rabbani'nin ünlü eseri Mektubat-ı Rabbani'de, ehli sünnet hadis literatüründe en
önemli altı kitabı olan Kütüb-i Sitte'de yer almaktadır. Ayrıca Said Nursi
Hazretleri'nin eserlerinden olan Barla Lahikası, Kastamonu Lahikası, ve Şualar'da
defalarca ve yine Üstad'ın Hicri 1327 yılında Şam'da Emevi Camii'nde on bin kişiye
verdiği hutbesinde (Hutbe-i Şamiye'de) Hz. Mehdi (as)'ın Hicri 1400 yılında çıkaca-
ğı çok açık bir şekilde belirtilmektedir. 

Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadis-i şerifleri doğrultusunda açıklamalar yapan
Suyuti Hazretleri ve Ahmed Bin Hanbel gibi büyük İslam alimleri, İslam ümmeti-
nin ömrünün hicri 1500'lerin ilk dönemlerini pek fazla geçmeyeceğini yani hicri
1600'e ulaşmayacağını ifade etmişlerdir:

İSTİKBAL-İ DÜNYEVİYEDE (dünyanın geleceğinde) 1400 SENE
SONRA GELECEK BİR HAKİKATİ asırlarında karib (yakın) zannet-
mişler. (Sözler, s. 318)

"İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (as)'ın yanında toplanacaklardır."
(Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108)
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"BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500 SENEYİ PEK GEÇMEYECEK."

(Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi,
Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel,
Kitâbu'l-İlel, s. 89.)

"BU ÜMMETİN ÖMRÜ BİN  (1000) SENEYİ GEÇECEK FAKAT BİN BEŞYÜZ
(1500) SENEYİ AŞMAYACAKTIR." (Kıyamet Alametleri, s. 299)

Said Nursi de ümmetin ömrünün HİCRİ 1506 yılına kadar olacağını söylemek-
tedir:

Yine Üstad, Kastamonu Lahikası'nın 33. sayfasında kıyametin kopma tarihini
1545 olarak vermiştir. (Doğrusunu Allah bilir.) 

"Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar (kıyamete
kadar) hak üzerinde olacaktır."

"Ümmetimden bir taife.." fıkrasının (bölümünün) makam-ı cifrîsi
(cifir hesâbına göre olan netice, sayı değeri) 1542 (2117) ederek nihayet-
i devamına (varlığının sonuna) îma eder. "Hak üzerinde olacaktır."
(şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar
zâhir ve aşikârane (açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542
(2117)ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine
(aydınlatma görevine) devam edeceğine remze (işarete) yakın îma
eder. "Allah'ın emri gelinceye kadar" (şedde sayılır) fıkrası dahi;
makam-ı cifrîsi 1545 (2120), kâfirin başında KIYAMET KOPMASINA
îma eder. (Kastamonu Lahikası, s. 33)

"... Birinci cümle, BİN BEŞ YÜZ (1500) makamiyle ahir zamanda
bir taife-i mücahidinin (din için çalışanların) son zamanlarına ve ikin-
ci cümle, BİN BEŞ YÜZ ALTI (1506) makamiyle galibane (galip olan)
mücahedenin (Allah yolunda gösterilen çabanın) tarihine... işaret eder.
(...) bu tarihe kadar (1506) zahir (görünen) ve aşikarane (açık, belli),
belki galibane devam edeceğine remze yakın (işaret yoluyla) ima eder."
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 46)
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Bu sahih kaynaklar doğrultusunda Hz. İsa (as)'ın yeniden yeryüzüne dönüşü-
nün, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının, İslam ahlakının yeryüzüne hakim oluşunun vakti-
nin Hicri 1400'den sonraki bir yüzyılda olmayacağı son derece açıktır. Hicri 1400 yılı
İslam ahlakının, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) önderliğinde tüm dünyaya hakim
olacağı yüzyıldır. Ardından ise yeniden çok büyük bir bozulma yaşanacak, bu
bozulmanın sonunda kıyamet kopacaktır. (Doğrusunu Allah bilir)

Tüm Müslümanların, Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen ahir zaman ile ilgi-
li sahih hadislere ve büyük İslam alimlerinin izahlarına kesinlikle itibar etmeleri
gerekmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametleri
olarak bildirdiği olayların hepsi arka arkaya gerçekleşmiştir. Tam kendisinin söy-
lediği şekilde Hicri 1400'in başlamasıyla birlikte Fırat'ın suyu kesilmiş; İran-Irak
Savaşı yaşanmış; Kabe'de kanlı baskın olmuş; Ramazan Ayı'nda 15 gün arayla Ay
ve Güneş tutulmaları olmuş; Afganistan işgal edilmiş; Irak işgal edilmiş; Bağdat
alevlerle kuşatılmış; Halley Kuyruklu Yıldızı çıkmış; Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasın-
da  petrol kuyularının ateşe verilmesiyle Doğu'dan bir ateş görülmüş; 11 Eylül'de
Amerika'daki ikiz kulelerin saldırıya uğramasıyla tozlu, dumanlı, karanlık bir fitne
zuhur etmiş; Şam ve Mısır melikleri öldürülmüş; Azerbaycan işgal edilmiş; iki tane
kuyruğu olan ve diğer yıldızların ters yönünde hareket eden Lulin kuyruklu yıldı-
zı görülmüş ve daha bu şekilde yüzlerce alamet ortaya çıkmıştır. Tüm bu yaşanan-
lar ahir zamanda olduğumuzun, bu yüzyılda Hz. İsa (as)'ın yeniden dünyaya gele-
ceğinin, Hz. Mehdi (as)'ın çağında yaşadığımızın delilidir.

Bu alametlerin Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği şekilde gerçekleştiğini görmek
kesinlikle ahir zamanda yaşadığımıza, Hz. İsa (as)'ın bu dönem içinde geleceğine,
Hz. Mehdi (as)'ın inşaAllah zuhur etmiş olduğuna, ve kıyametin yaklaşarak geldi-
ğine, samimi bir Müslümanın inanması için yeterlidir. 

Ku ran'da İs lam Ah la kı nın Dün ya Ha ki mi ye ti ne İşa ret Eden Ayet ler
Ku ran'da İs lam ah la kı nın dün ya ha ki mi ye ti ne işa ret eden pek çok ayet bu lun -

mak ta dır. Bu ayet ler Pey gam be ri mi zin Al tın çağ'ı ta rif eden ha ber le riy le çok bü yük
pa ra lel lik ler gös ter mek te dir. Böy le bir olay bu gü ne ka dar ger çek leş me di ği ne gö re,
Ku ran ayet le rin de ha ber ve ri len ge niş çap lı ha ki mi ye tin, Pey gam be ri mi zin ha ber
ver di ği ahir za ma na işa ret et ti ği de son de re ce açık tır. Ku ran ah la kı na sa hip kul la -
rın güç ve ik ti dar sa hi bi kı lın ma sıy la il gi li ayet ler den ba zı la rı şun lar dır:
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Al lah, yaz mış tır: "An dol sun, ben ga lip ge le ce ğim ve el çi le rim de." Ger çek ten

Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir, güç lü ve üs tün olan dır. (Mü ca de le Su re si, 21)

On lar, Al lah'ın nu ru nu ağız la rıy la sön dür mek is ti yor lar. Oy sa Al lah, Ken di nu ru -

nu ta mam la yı cı dır; ka fir ler hoş gör me se bi le. El çi le ri ni hi da yet ve hak din üze re

gön de ren O'dur. Öy le ki onu (hak din olan İs lam'ı) bü tün din le re kar şı üs tün kı -

la cak tır; müş rik ler hoş gör me se bi le. (Saf Su re si, 8-9)

Ağız la rıy la Al lah'ın nu ru nu sön dür mek is ti yor lar. Oy sa ka fir ler is te me se de

Al lah, ken di nu ru nu ta mam la mak tan baş ka sı nı is te mi yor. Müş rik ler is te me se de

O di ni (İs lam'ı) bü tün din le re üs tün kıl mak için el çi si ni hi da yet le ve hak din le

gön de ren O'dur. (Tev be Su re si, 32-33)

Al lah, suç lu-gü nah kar lar is te me se de, hak kı (hak ola rak) ken di ke li me le riy le ger -

çek leş ti re cek tir. (Yu nus Su re si, 82)

On lar dan ön ce ki ler de hi le li-dü zen ler kur muş lar dı; fa kat dü zen ku ru cu lu ğun

(ted bir le rin, kar şı lık ver me le rin) tü mü Al lah'a ait tir. Her bir nef sin ne ka zan dı ğı -

nı O bi lir. Bu yur dun so nu ki min dir, in kar eden ler pek ya kın da bi le cek ler dir.

(Rad Su re si, 42)

An dol sun, siz den ön ce ki ne sil le ri, re sul le ri ken di le ri ne apa çık de lil ler ge tir di ği

hal de, zul met tik le ri ve iman et me ye cek ol duk la rı için yı kı ma uğ rat tık. İş te biz,

suç lu-gü nah kar olan bir top lu lu ğu böy le ce za lan dı rı rız. Son ra, na sıl ya pıp-dav ra -

na cak sı nız di ye göz le mek için, on la rın ar dın dan si zi yer yü zün de ha li fe ler kıl dık.

(Yu nus Su re si, 13-14)

Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş mak sı zın, ka tık sız ca iman eden le rin yer yü zü ne mi -
ras çı kı lı na cak la rı da Ku ran'ın pek çok aye tin de vur gu la nan ila hi bir ka nun dur:

An dol sun, biz Zi kir'den son ra Ze bur'da da: "Şüp he siz Arz'a sa lih kul la rım va ris -

çi ola cak tır" di ye yaz dık. (En bi ya Su re si, 105)

"Ve on lar dan son ra si zi o ar za mut la ka yer leş ti re ce ğiz. İş te bu, ma ka mım dan kor -

ka na ve teh di dim den kor ka na ait (bir ay rı ca lık tır)." (pey gam ber ler) Fe tih is te di ler,

(so nun da) her zor ba inat çı boz gu na uğ ra yıp -yok ol du- git ti. (İb ra him Su re si, 14-

15)

Mu sa kav mi ne: "Al lah'tan yar dım di le yin ve sab re din. Ger çek şu ki, arz Al lah'ın -

dır; ona kul la rın dan di le di ği ni mi ras çı kı lar. En gü zel so nuç mut ta ki ler için dir."

de di. De di ler ki: "Sen bi ze gel me den ön ce de, gel dik ten son ra da ezi ye te uğ ra tıl -

dık." (Mu sa:) "Umu lur ki, Rab bi niz düş ma nı nı zı he lak ede cek ve siz le ri yer yü -

zün de ha li fe ler (ege men ler) kı la cak, böy le ce na sıl dav ra na ca ğı nı zı göz le ye cek"

de di. (Araf Su re si, 128-129)
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An dol sun, siz den ön ce ki ne sil le ri, re sul le ri ken di le ri ne apa çık de lil ler ge tir di ği
hal de, zul met tik le ri ve iman et me ye cek ol duk la rı için yı kı ma uğ rat tık. İş te biz,
suç lu-gü nah kar olan bir top lu lu ğu böy le ce za lan dı rı rız. Son ra, na sıl ya pıp-dav ra -
na cak sı nız di ye göz le mek için, on la rın ar dın dan si zi yer yü zün de ha li fe ler kıl dık.
(Yu nus Su re si, 13-14)
Ha yır, biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar ma da ğın eder. Bir
de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a kar şı) Ni te len di re gel dik le ri niz den
do la yı ey vah lar si ze. (En bi ya Su re si, 18)

17

Harun Yahya (Adnan Oktar)





P
ey gam be ri miz den ak ta rı lan pek çok ha dis te, yer yü zün de İs lam ah la kı nın
ha kim ola ca ğı bir dö ne min ya şa na ca ğı na işa ret edil mek te dir. İş te ahir za -
man ola rak bah set ti ği miz dö nem Ku ran ah la kı nın ha kim ola ca ğı bu dö -

nem dir. "Al tın çağ" is miy le de bi li nen bu dö nem, ha dis ler den de an la şı la ca ğı üze re
ya rım yüz yıl dan faz la sü re cek "Asr-ı Sa adet" ben ze ri bir de vir ola cak tır. Pey gam be -
ri mi zin bu dev ri tas vir eder ken cen net ben ze ri özel lik ler le an lat ma sı se be biy le bu
dev re ye "Al tın çağ" is mi ve ril me si ne ne den ol muş tur.

Her çe şit ürün ve mal bol lu ğu, em ni yet, gü ven ve ada le tin te mi ni, hu zur ve sa -
adet, her tür lü tek no lo jik ge liş me nin in san la rın ra ha tı, kon fo ru, ne şe si ve hu zu ru
için kul la nıl ma sı, ih ti yaç için de olan kim se nin kal ma ma sı, is te ye ne is te di ğin den sa -
yıl ma dan, kat kat faz la sıy la ve ril me si, bu dev rin bel li baş lı özel lik le rin den dir. Ha -
dis-i şe rif ler de o dö nem de "si lah la rın su sa ca ğı"nın bil di ril me si, bu de vir de yer yü zü -
nün ba rış la do la ca ğı nın  müj de si dir. Al tın çağ'da, ön ce den ara la rın da hu su met olan
halk lar ara sın da çok bü yük bir kar deş lik ya şa na cak, her tür lü kav ga nın ye ri ni ba rış,
dost luk ve sev gi ala cak tır. 

Tek no lo jik ge liş me ler ahir za ma nın bu dev re sin de do ru ğa ula şa cak, in san lar tek -
no lo ji nin bü tün ni met le rin den ala bil di ği ne fay da la na cak lar dır. Tıp ta, ta rım da, ile ti -
şim de, sa na yi tek no lo ji sin de, ula şım da çok bü yük ge liş me ler ya şa na cak, sü rek li ye -
ni bu luş lar ya pı la cak tır. Her ye ni bu luş bir baş ka sı na ön cü lük ede cek, ge liş me ler
çok bü yük bir hız ka za na cak tır. 

Sa nat ta çok bü yük iler le me ler kay de di le cek, mü zik te, ti yat ro da, re sim de bir bi -
rin den gü zel eser ler or ta ya çı ka cak, Al lah'a olan ima nın in san la ra ver di ği ge niş
ufuk ve de rin dü şün ce, tüm sa nat dal la rı na ön cü lük ede cek tir. İn san lar Al tın çağ'da
ha yat la rın dan o ka dar mem nun ola cak lar dır ki; bir ha di sin ifa de si ne gö re "za ma nın
na sıl geç ti ği nin far kı na var ma ya cak lar, bu gü zel lik ler den da ha faz la ya rar lan mak
için Al lah'tan ömür le ri nin uza tıl ma sı nı" is te ye cek ler dir. Pey gam be ri mi zin bir di ğer
sö zün de ahir za man da ki or tam şu şe kil de ta rif edi lir:

… Kü çük ler keş ke ben bü yük ol say dım, bü yük ler de keş ke ben kü çük ol say dım di -
ye te men ni eder ler... İyi in san la rın iyi li ği ar tar, kö tü le re kar şı bi le iyi lik ya pı lır." 1

Al tın çağ'da Gö rül me miş Bir Bol luk Ola cak tır
Al tın çağ, ürün ler de ve mal lar da çok bü yük bol luk ve be re ke tin ya şan dı ğı bir dö -

nem dir. Bu dö nem de ih ti ya cı ola na is te di ğin den kat kat da ha faz la sı ve ri le cek, en
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ufak bir sı kın tı, yok luk, aç lık ya şan ma ya cak tır. Yer yü -
zün de ki tüm zen gin lik ler or ta ya çı ka cak, ge liş ti ri len
ye ni ta rım tek no lo ji le ri sa ye sin de top rak tan her za -
man kin den çok da ha faz la ürün el de edi le cek tir. İman
eden, Al lah yo lun da hiz met eden ki şi le rin bu uğur da
yap tık la rı her tür lü gü zel li ğin kar şı lı ğı hem dün ya da,
hem de ahi ret te kat kat ve ri le cek tir. Ha ya tın her anın -
da ya şa nan bol luk ve be re ket, İs lam ah la kı nı ya şa yan
mü min le re Al lah'ın ver di ği bir gü zel lik ola cak tır. Her
yap tık la rı iş on la ra bü yük bir zen gin lik ola rak ge ri dö -
ne cek tir. Al lah, bir aye tin de Müs lü man la rın mal la rın -
dan Ken di rı za sı için in fak et tik le rin de kar şı lık ola rak
bu la cak la rı be re ke ti şu şe kil de be lir tir:

Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden le rin ör ne ği ye -
di ba şak bi ti ren, her bir ba şak ta yüz ta ne bu lu nan
bir tek ta ne nin ör ne ği gi bi dir. Al lah, di le di ği ne kat kat art tı rır. Al lah (ih sa nı) bol
olan dır, bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 261)

Bu dö nem de ürün ler de ve mal lar da o za ma na ka dar gö rül me miş bir bol luk ola -
ca ğı, bu ürün le rin sa yı lıp, öl çül me den her is te ye ne da ğı tı la ca ğı pek çok ha dis-i şe -
rif te de bil di ril mek te dir:

Be nim üm me tim o de vir de öy le bir re fah bu la cak ki, o gü ne dek onun mis li ni ke sin -
lik le bul ma mış tır. Yer ye mi şi ni (gı da ürün le ri ni) ve re cek ve in san lar dan hiç bir şey
sak la ma ya cak (ver me mez lik et me ye cek)tır. Mal da o gün çok bi rik miş ola cak tır.2

Re su lul lah bu yur du ki: "Üm me ti min so nun da bir ha li fe ge le cek, ma lı adet le say ma -
ya cak, avuç la avuç la ya cak tır."3

O za man üm me tim, iyi si kö tü sü hep si de mis li ni gör me dik le ri ni met ler le ni met le -
nir. Al lah on la ra, bol yağ mur gön de rir. Arz ne bat tan bir şey sak la maz. Mal ha kir
olur.4

…Gök yü zü yağ mu run dan hiç bir şe yi esir ge me ye cek ve cö mert çe bol yağ dı ra cak.
Yer yü zü ve bit ki le rin den hiç bi ri ni ek sik bı rak ma ya cak ve mu hak kak on la rı ke -
ma li ile bi ti rip or ta ya çı ka ra cak tır. Hat ta ya şa yan lar (ken di le rin de bu lu nan ni met -
le ri gör me le ri için) ölü le rin de ha yat ta ol ma la rı nı te men ni ede cek ler dir.5

…Üm me tin ge rek iyi le ri ve ge rek se de kö tü le ri, mis li as la gö rül me miş şe kil de, pek -
çok ni met le re sa hip ola cak tır. Çok yağ mur yağ ma sı na rağ men bir dam la sı bi le bo -
şa git me ye cek, top rak bir tek to hum is te me den ve rim li ve be re ket li ola cak tır.6
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Er kek ol sun, ka dın ol -
sun, bir mü'min ola rak

kim sa lih bir amel de
bu lu nur sa, hiç şüp he -
siz biz onu gü zel bir

ha yat la ya şa tı rız ve on -
la rın kar şı lı ğı nı, yap -
tık la rı nın en gü ze liy le

mu hak kak ve ri riz.
(Nahl Su re si, 97)



Re sul-i Ek rem efen di miz şöy le bu yur du: "Üm me ti min so nun da öy le bir dev let re isi

ola cak ki avuç avuç mal ve pa ra avuç la ya cak ve bu ma lı adet ola rak iha ta edip say -

ma ya cak tır."7

Meh di in san la ra ma lı ve eş ya yı da ğı tır ken, say ma dan bol bol ve re cek tir.8

…Yer yü zü için de ki ha zi ne le ri dı şa rı ya fır la ta cak tır.9

… Arz, içe ri sin de giz le di ği bü tün zen gin lik le ri ni, al tın dan ve gü müş ten sü tun lar

ha lin de dı şa rı ata cak.10 

Bol luk Na sıl Sağ la na bi lir?

İn san lar bir öl çek buğ day ek tik le rin de kar şı lı ğın da ye di yüz öl çek bu la cak... İn san

bir kaç avuç to hum ata cak, 700 avuç ha sat ede cek tir... Çok yağ mur yağ ma sı na rağ -

men bir dam la sı bi le bo şa git me ye cek.11

Bu ri va yet te ahir za man da mo dern ta rı ma ge çil me si, ye ni üre tim tek nik le ri nin
ge liş ti ril me si, to hum ıs la hı ça lış ma la rı ve yağ mur su la rı nın ye ni ba raj lar, gö let ler
ya pı la rak de ğer len di ril me si so nu cun da olu şa cak üre tim ar tı şı na dik kat çe kil mek -
te dir. 

Ni te kim gü nü müz de tek no lo ji çok bü yük bir hız la ge liş mek te, ürün le rin hem
ka li te sin de hem de üre tim mik ta rın da çok faz la ar tı rı ma gi di le bil mek te dir. Özel lik -
le de ge ne tik bi li min de ya şa nan çok hız lı ge liş me, tek no lo ji nin her tü rün de ol du ğu
gi bi ta rım tek no lo ji sin de de bü yük bir dev rim ya şat mak ta dır. Kuş ku suz gün geç -
tik çe bu ve rim li lik de gi de rek da ha çok ar ta cak ve Al tın çağ'da en üst nok ta sı na ula -
şa cak tır. 

Ürün ler de Ya şa na cak olan Ge liş me ler
Ahir za man da tek no lo ji ala nın da ki her ge liş me hiç bir ay rım gö zet me den tüm in -

san la rın ya ra rı na kul la nı la cak tır. Şu an sa de ce be lir li züm re ler ya da top lum lar tek -
no lo ji nin sağ la dı ğı ko lay lık lar dan, gü zel lik ler den ve im kan lar dan fay da la na bi lir -
ken, Al tın çağ'da tüm dün ya halk la rı, ırk, yaş, cin si yet, dil far kı gö ze til me den, eşit
bir şe kil de tek no lo ji den is ti fa de ede bi le cek ler dir. Zen gin olan da fa kir olan da bu ni -
met ler den ay nı oran da fay da la na bi le cek, kim se ay rı ca lık lı ol ma ya cak tır. Hiç bir in -
san aç lık, se fa let çek me ye cek, çok bü yük bir bol luk ve be re ket için de ya şa ya cak tır.
Bu bol lu ğun sağ lan ma sı için de el de ki tüm tek no lo jik im kan lar kul la nı la cak, sağ lık -
lı, lez zet li, da ya nık lı, ucuz ve çok bol ekin ve ren bir ta rım sis te mi ne ge çi le cek tir. Bu
ko nu da ki tek no lo jik ge liş me le rin ne ler ola bi le ce ği gü nü mü zün bi lim sel ge liş me le -
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Pey gam be ri mi zin Al tın çağ ile il gi li bir ha di si şöy le dir:

"O za man üm me tim, iyi si kö tü sü hep si de mis li ni gör me dik le ri ni met ler le ni met le nir. Al lah on la ra,
bol yağ mur gön de rir. Arz ne bat tan bir şey sak la maz. Mal ha kir olur." (Ki tab-ül Bur han Fi Ala met-il
Meh diyy-il Ahir Za man, s. 16)



Al tın çağ mal lar da ve ürün ler de çok bü yük bir bol lu ğun ya şa na ca ğı bir dö nem dir. Bu dö nem de tek -
no lo ji de ve bi lim ala nın da ya şa na cak olan ge liş me ler so nu cun da ürün ler de üs tün bir ka li te,
dayanık lılık ve bereket sağ lanacak tır. 



riy le de ya vaş ya vaş or ta ya çık mak ta dır. Özel lik le de ge ne tik ala nın da ya pı lan ça -
lış ma lar Al tın çağ'da ya şa na cak olan bol luk ve be re ke tin bi rer ha ber ci si dir.

Ge ne tik bi li mi bit ki sel ve hay van sal be sin üre tim alan la rın da çok ge niş bir uy gu -
la ma ala nı na sa hip tir. Bit ki le rin ge ne tik şif re le rin de, ya ni DNA'la rın da, has ta lı ğa se -
bep olan özel lik le rin iyi leş ti ril me si, ka li te nin ve da ya nık lı lı ğın ar tı rıl ma sı ya vaş ya -
vaş müm kün ola bil mek te dir. Sağ lık lı bir ürü nün iyi ve ka li te li ham mad de ler den el -
de edi le bi le ce ği dü şü nü lür se, bu yön tem ler le so ğu ğa, sı ca ğa ve faz la tu za da ya nık -
lı bit ki le rin üre til me si sağ la nıp, ta rım ala nın da çok kök lü bir ye ni lik ola cak tır. Bu şe -
kil de her han gi bir ürün de ki pro te in ya da vi ta min oran la rı nın ar tı rıl ma sı, DNA par -
ça la rı ak ta rı la rak sağ la na bi le cek tir. Ay nı yön tem kul la nı la rak has ta lık la ra, zor lu ik -
lim şart la rı na ve za rar lı ha şa re le re da ya nık lı bit ki ler el de et mek üze re ça lış ma lar de -
vam et mek te ve çok hız lı so nuç lar alın mak ta dır. To hum lar üze rin de ya pı lan bu ge -
ne tik ça lış ma lar la her tür lü za rar lı et ki azal tıl ma ya ça lı şıl mak ta, ön ce den sa de ce
bel li mev sim ler de ye ti şen bit ki le rin dört mev sim de de ye tiş ti ri le bil me si ne ça lı şıl -
mak ta dır. Tüm bu ça lış ma la rın so nuç lan ma sı ta rım ala nın da çok bü yük bir bol lu -
ğun ve be re ke tin ha ber ci si ola cak tır. Ahir za man da İs lam ah la kı nı ha kim kı la cak
olan sa mi mi Müs lü man lar, ürün ler de ya şa nan bu bol lu ğu in san lar ara sın da ada let -
le da ğı ta cak lar, her is te ye ne is te di ğin den say ma dan mis liy le ve re cek ler dir. Al lah bu
üs tün ah la kı gös te ren tüm kul la rı nı her dö nem de çok bü yük bir bol luk için de ya şat -
mış tır, on la rı dün ya da ve ahi ret te çok bü yük ni met ler le müj de le miş tir. Bu müj de
Nahl Su re si'nde bil di ril mek te dir:

Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mü'min ola rak kim sa lih bir amel de bu lu nur sa, hiç

şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la ya şa tı rız ve on la rın kar şı lı ğı nı, yap tık la rı nın

en gü ze liy le mu hak kak ve ri riz. (Nahl Su re si, 97)

Ge ne tik bi li mi gi bi di ğer bi lim sel ça lış ma lar da mey ve, seb ze gi bi her tür lü yi ye -
ce ğin bo zu lup, çü rü me den da ha uzun sü re da ya nır ha le ge ti ril me si üze rin de yo -
ğun laş mış tır. Ahir za man da ya şa na cak olan bol lu ğun bir işa re ti de ürün le rin uzun
sü re bo zul ma dan da ya na bil me si, sak la na bil me si, iç le rin de ki her tür lü za rar lı mad -
de ler den arın dı rıl ma sı ola cak tır. Bu ko nu da, tek no lo ji ala nın da çok bü yük ge liş me -
ler ya şan mak ta, ye ni yön tem ler or ta ya çık mak ta dır. Işın la ma, yük sek ısı, yük sek ba -
sınç ve ge ne tik ça lış ma lar bu ürün le rin bo zul ma la rı na yol açan bak te ri le rin et ki siz
ha le ge ti ril me si ni ve böy le ce ay lar ca bo zul ma dan sak la na bil me si ni sağ la ya bil mek -
te dir. Ör ne ğin yi ye cek le rin gam ma ya da elekt ron ışın lan ma sıy la, bo zul ma sı na ve
çü rü me si ne yol açan bir ta kım mik rop la rın, bak te ri le rin, bö cek yu mur ta ve kurt la -
rı nın azal tıl ma sı ya da ta ma men yok edil me si müm kün ol mak ta dır. Işın do za jı na
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gö re el de edi len so nuç da de ğiş mek te dir.
Da ya nık lı lı ğın sağ lan ma sı nın ya nın da be -
sin ze hir len me le ri nin de önü ne geç mek bu
şe kil de müm kün ola bil mek te dir. Bu iş le me
ta bi tu tul muş yi ye cek ler do ğal ya pı sın da ki
ta dı nı, ta ze li ği ni, lez ze ti ni ve ren gi ni as lı na
çok ya kın bir şe kil de ko ru ya bil mek te, do -
ğal sı vı la rı nı da kay bet me mek te dir. Işın la -
nan bir çi lek ay lar ca bo zul ma dan buz do la -
bın da sak la na bil mek te, bir pa ta tes fi liz len -
me den ay lar ca da ya na bil mek te dir. Bu yol -
la, is ra fın en gel len me si, el de ki tüm zen gin -
li ğin en iyi şe kil de kul la nıl ma sı müm kün
ola bi le cek, çü rü me le rin, bo zul ma la rın önü -
ne ge çi le bi le cek tir.

He nüz de nen me aşa ma sın da olan ve çok
kı sıt lı alan lar da uy gu la ma ya ge çen tüm bu
tek no lo jik ge liş me ler, ahir za man da ya şa -
na cak olan bol luk ve be re ke tin sağ lan ma -
sın da kuş ku suz çok et ki li ola cak lar dır. Bu sa ye de el de ki im kan lar en iyi şe kil de kul -
la nı la cak, is raf ve iş gü cü en aza in di ri le cek, in san lar çok da ya nık lı, ka li te li ve çok
bol üre tim ya pa bi le cek ler. Al tın çağ'da tüm bu tek no lo ji yer yü zün de ki in san la rın
fay da sı na kul la nı la cak, ni met ler in san lar ara sın da ada let li bir şe kil de pay laş tı rı la -
cak tır. Ül ke ler, ırk lar, top lu luk lar ara sın da hiç bir ay rım gö ze til me ye cek tir. Bir bi rin -
den ki lo met re ler ce uzak ta ya şa yan ya da kül tü rel açı dan ara la rın da hiç bir ben zer lik
bu lun ma yan halk lar da da ay nı eşit da ğı lım ve ada let li yö ne tim ha kim ola cak tır.
Yer yü zün de ki bu cen ne te ben zer or ta mı sağ la ya cak olan da, Ku ran ah la kı nın ger -
çek an lam da ya şa na cak ol ma sı dır. Al lah'tan kor kup sa kı nan, her yap tı ğı iş te
Al lah'a yö ne lip dö nen sa mi mi Müs lü man la rın adil yö ne ti mi, dün ya üze rin de çok
bü yük bir gü ven, hu zur ve be re ket oluş tu ra cak tır. 
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O, si zin için yer yü zü -
nü bir dö şek, gök yü -

zü nü bir bi na kıl dı. Ve
gök ten yağ mur in di re -
rek bu nun la si zin için
(çe şit li) ürün ler den rı -

zık çı kar dı. Öy ley se
(bü tün bun la rı) bi le

bi le Al lah'a eş ler 
koş ma yın.

(Ba ka ra Su re si, 22)



Tek no lo ji de
ya şa nan ge liş -
me ler to hum -
ka li te sin de ve
su la ma tek no -
lo ji le rin de çok
et ki li ola cak tır.
Böy le ce pek
çok ku rak ara -
zi ve rim li ha le
ge le cek, mah -
sul de ar tış ya -
şa na cak tır.  



Tek no lo ji nin ta rım ala nın -
da ya pa ca ğı kat kı lar dan

bi ri de uy du la rın yar dı mı
ola cak tır. Uy du lar ara cı lı -

ğıy la anı anı na iz le ne bi len
ta rım sal alan lar da, her tür -

lü za ra ra kar şı çok ön ce -
den ön lem al ma im ka nı

do ğa cak tır. Hem ik lim
şart la rı, hem ye ral tın da ki
mi ne ral ve su kay nak la rı,

hem de za rar lı bit ki ve ha -
şa re ler uy du ara cı lı ğıy la
çok ya kın dan iz le ne cek,

mah su le za rar ver me den ön ce ge re ken ted bir ler alı na cak -
tır. (Yan da) Uy du dan alı nan bu re sim de za rar lı bö cek ler ta -
ra fın dan iş gal edi len böl ge ler kır mı zı ola rak gös te ril miş tir.  

Günümüzde uy du tek no lo ji le riy le ta rım alan la rı nın
kont ro lü Ame ri ka'nın ba zı eya let le rin de uy gu la ma ya

geç miş ve çok olum lu so nuç lar alın mış tır.  

Genetik çalışmalar sonucunda vitamin oranı yüksek,
uzun süre dayanan ve

daha gelişmiş ürünler elde
edilecektir. 



Çöl le rin Ye şer til me si
Ahir za man da ürün ler de ya şa na cak olan bol lu ğa işa ret eden bir baş ka tek no lo jik

ge liş me de çöl le rin ye şer til me si dir. Dün ya da ka ra par ça la rı nın yüz de kırk üçü nü
çöl le rin oluş tur du ğu dü şü nü lür se, bu ko nu nun ta rım tek no lo ji si için ne ka dar bü -
yük bir önem ta şı dı ğı da ha ko lay an la şı lır. Gü nü müz de su yun ve rim siz çöl top rak -
la rı na ka dar ulaş tı rıl ma sıy la, en ku rak top rak lar da bi le üre tim ya pı la bil mek te dir.
Eğer bu yük sek tek no lo ji tüm çöl le re uy gu la nır sa, kıt lı ğın eşi ğin de olan pek çok ül -
ke çok ve rim li ekim alan la rı na ka vu şa cak tır. Ta bi bu nun için çok bü yük bir tek no -
lo ji ge rek mek te dir. 

Çöl böl ge le rin de ta rım ya pı la bil me si için su la ma ko nu su nun çö zül me si ve ekim
ya pı la bi lir top rak la rın sağ lan ma sı ge re kir. Bu nun için üze rin de ça lı şı lan tek no lo ji -
ler den bi ri bil gi sa yar kont ro lün de ya pı lan su la ma dır. Bu tek no lo jiy le su akı şı doğ -
ru dan bit ki le rin kök böl ge le ri ne yön len di ril mek te, tek bir dam la su yun bi le is raf
edil me si en gel len mek te dir. Her tür lü su yun arı tı la rak kul la nı ma ge çi ril me si de çöl
ta rı mın da çok önem li bir yer tu tar. Bu nun için sel ve de niz su la rı nın çok hız lı bir şe -
kil de kul la nı ma ge çi ril me si de ta rım tek no lo ji si nin te me li ni oluş tur mak ta dır. Bu şe -
kil de çok ge niş bir su kay na ğı sağ lan mış ola cak ve ül ke eko no mi le ri ne çok bü yük
bir des tek sağ la na cak tır. Pey gam ber Efen di miz ha dis le rin de su yun çok ve rim li şe -
kil de kul la nıl ma sı na da işa ret et miş tir:

…üm me tin ge rek iyi le ri ve ge rek se de kö tü le ri, mis li as la gö rül me miş şe kil de, pek -

çok ni met le re sa hip ola cak tır. Çok yağ mur yağ ma sı na rağ men bir dam la sı bi le bo -

şa git me ye cek, top rak bir tek to hum is te me den ve rim li ve be re ket li ola cak tır.12

Ha yat Pa ha lı lı ğı ve Dar lık Yıl la rı Bi ter
Da ha ön ce de söy le di ği miz gi bi "Al tın Çağ" ola rak da ad lan dı rı lan bu de vir de

çok bü yük bir zen gin lik ve re fah ya şa na cak tır. İh ti yaç için de ola na is te di ğin den kat
kat faz la sı ve ri le cek, hiç bir şey sa yı lıp öl çül me ye cek tir. Bun dan ön ce ki dev rin özel -
li ği ise, ha yat pa ha lı lı ğı, ge çim sı kın tı sı ve dar lık yıl la rı ol ma sı dır. Bu dö nem de fa -
kir ler da ha da fa kir le şir ken, zen gin le rin ma lı mül kü kat la na rak art mak ta dır. Ha dis -
ler de de ahir za ma nın bu özel li ği vur gu la nır:

Fa kir ler ço ğa la cak.13

Allah din ahlakından uzaklaşan in san la ra aç lık ve se fa let gi bi be la la rı bir uya rı
ola rak isa bet et tir mek te dir. Oy sa bü yük sı kın tı ve zor luk için de ya şa yan bu in san lar
eğer, iman et miş ol sa lar, sı kın tı lar ar dın dan bir ko lay lık bu la cak lar dır. Ger çek ten de
Al lah iman eden ve ken di yo lun da ça lı şan, şevk le hiz met eden Müs lü man la ra çok
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bü yük bir zen gin lik, re fah ve mut lu luk ya şa tır ken, in kar eden le re de bu in kar la rın -
dan do la yı çok bü yük bir sı kın tı ya şat mak ta dır. Al lah in san la rın nan kör lük et tik le ri
dö nem ler de, on la ra lü tuf ola rak ver di ği ni met le ri el le rin den al mak ta, on la rı aç lık ve
kor kuy la im ti han et mek te dir. Bu İla hi ada let, bir ayet te şöy le ha ber ve ri lir:

İn san la rın ken di el le ri nin ka zan dı ğı do la yı sıy la, ka ra da ve de niz de fe sad or ta ya
çık tı. Umu lur ki, dö ner ler di ye (Al lah) on la ra yap tık la rı nın bir kıs mı nı ken di le ri -
ne tad dır mak ta dır. (Rum Su re si, 41)

Ku ran'da nan kör lük le ri so nu cun da Al lah'tan ku rak lık ve ürün kıt lı ğı na uğ ra tı lan
Fi ra vun ve çev re si ör nek ola rak ve ri lir. Fi ra vun çok bü yük bir zen gin lik ve mülk
için dey ken Al lah ta ra fın dan bir ha tır lat ma ola rak ürün kıt lı ğıy la de nen miş tir:

An dol sun, biz de Fi ra vun ai le (çev re)si ni bel ki öğüt alıp dü şü nür ler di ye yıl lar yı -
lı ku rak lı ğa ve ürün kıt lı ğı na uğ rat tık. (Araf Su re si, 130)

Ku ran'da ak ta rı lan di ğer pek çok kıs sa da in kar cı ka vim le rin bu özel lik le ri üze -
rin de du ru lur:

Al lah bir şeh ri ör nek ver di: (Hal kı) Gü ven lik ve hu zur için dey di, rız kı da her yer -
den bol bol gel mek tey di; fa kat Al lah'ın ni met le ri ne nan kör lük et ti, böy le ce Al lah
yap tık la rı na kar şı lık ola rak, ona aç lık ve kor ku el bi se si ni tat tır dı. (Nahl Su re si,
112)

Al lah in kar cı la ra ya şat tı ğı ge çim sı kın tı sı nın ger çek se be bi ni bir ayet te şöy le bil -
di r mek te dir:

Kim de be nim zik rim den yüz çe vi rir se, ar tık onun için sı kın tı lı bir ge çim var dır...
(Ta ha Su re si, 124)

Uya rı cı la rın söz le ri ne ku lak ver me yen ve in kar da di re ten top lu luk lar her za man
için çok bü yük bir sı kın tıy la kar şı lık gör müş ler dir. Oy sa ha dis ler de bil di ril di ği ve
Ku ran ayet le rin de ha ber ve ril di ği gi bi Müs lü man lar iman la rı nın kar şı lı ğı ola rak bü -
yük ni met ler le ödül len di ri lir ler. Ay rı ca Pey gam ber Efen di miz de özel lik le üm me ti -
nin son dö ne min de, ya ni ahir za man da Müs lü man la rın bü yük bir bol luk için de ya -
şa ya cak la rı nı ha ber ver miş tir:

… Öy le bir za man ge le cek ki o za man da ki şi (ayır dı ğı) al tın sa da ka sıy la (ta raf ta raf)
do la şa cak da son ra elin den sa da ka sı nı ala cak hiç bir (fa kir) kim se bu la ma ya cak.14

…O za man üm me tim ni met le ne cek, hay van lar bol luk için de ve ar zın ne ba ta tı çok
faz la ola cak….15

… Mu hak kak ki o za man da mal ço ğa lıp su gi bi aka cak da, onu hiç bir kim se (te nez -
zül edip) ka bul et me ye cek tir.16
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Çöl le rin ye şer til me si ne bir işa ret de, Pey gam be ri mi zin
"...yer na mı na ne var sa hep si eki le cek" şek lin de ki ha di -
si dir. (Kı ya met Ala met le ri, s.255) Dün ya da ki ka ra par ça -
la rı nın %43'ünü çöl le rin oluş tur du ğu dü şü nü lür se, çöl -
le rin ye şer til me si nin kıt lık çe ken ül ke ler için ne ka dar
bü yük önem ta şı dı ğı da ha iyi an la şı lır.



Çöl le rin ye şer til me si ko nu sun da baş ka bir araş -
tır ma ko nu su ise top rak sız ta rım dır. Al tın çağ'da
hiç top rak ol ma dan ya pı la cak olan ta rım, özel lik -
le de ik lim ko şul la rı nın el ve riş siz ol du ğu dü şük
ge lir li böl ge ler için çok bü yük bir önem teş kil
ede cek tir. Üs te lik bu nun için böl ge de ki su ko -
şul la rı da önem li de ğil dir. Şu an dün ya nın çok
kı sıt lı böl ge le rin de uy gu la ma ya ge çi ri len
"Hydro po nics" is mi ni ta şı yan bu tek no lo ji ile
çok ve rim siz çöl or tam la rın da da hi seb ze üre ti -
mi ya pı la bi le cek, ku rak lık ve se fa let ya şa yan
böl ge ler bol luk ve be re ket le do la cak tır. Su için -
de mey ve ve seb ze üre ti mi ya pıl ma sı nın pek
çok avan taj la rı ara sın da bit ki nin ih ti yaç duy du -
ğu mi ne ra lin is ten di ğin de üre ti ci ta ra fın dan ek -
le ne bil me si, su da ve top rak ta bu lu nan mik rop la -
rın ol ma ma sı sa yı la bi lir.

Çöl böl ge le rin de ta rım ya pı la bil me si için su la ma ko nu -
su nun çö zül me si ge re kir. Bu nun için üze rin de ça lı şı lan
tek no lo ji ler den bi ri bil gi sa yar kont ro lün de ya pı lan su -
la ma dır. Bu tek no lo jiy le su akı şı yön len di ril mek te ve
su yun is raf edil me si en gel len mek te dir. Al tın çağ'da
tüm bu tek no lo ji ler in san la rın hiz me ti ne verilecek tir 
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Tek no lo ji de Bü yük İler le me ler Gö rü le cek
İçin de ya şa dı ğı mız yüz yıl, özel lik le de son çey re ği, tek no lo ji nin ge li şi mi açı sın -

dan dün ya ta ri hin de gö rül me miş bir hı za sah ne ol muş tur. Bun dan 100 se ne ön ce is -
mi bi le bi lin me yen pek çok tek no lo jik araç ha ya tı mı zın vaz ge çil mez par ça la rı ha li -
ne gel miş tir. Hat ta bun dan 10 se ne ön ce ki tek no lo ji ile gü nü müz de ki tek no lo ji ara -
sın da ki fark ha yal edi le me ye cek bo yut la ra ulaş mış tır. Şu an ki ge liş me ler bi ze Al tın -
çağ'da ya şa na cak olan iler le me ler hak kın da da çok önem li işa ret ler ver mek te dir.

Al tın çağ'da tek no lo ji de ya şa na cak olan iler le me ler, in san la rın ha yat la rın da çok
bü yük bir kon for ve ko lay lık sağ la ya cak tır. Es ki den sa de ce ha yal edi le bi len pek çok
ye ni lik, tek no lo ji nin ge liş me si sa ye sin de ha ya tın her anı na ya yı la cak tır. İn san lar ev -
le rin de, iş le rin de, okul la rın da bu ge liş me ler sa ye sin de çok bü yük ko lay lık lar ya şa -
ya cak, ra hat, eğ len ce li ve zevk li or tam la ra ka vu şa cak lar dır. Ev ha ya tın da bil gi sa -
yar la rın kul la nıl ma sı in san la ra hız ka zan dı ra cak tır. Ör ne ğin her tür lü alış ve riş, ağır
iş ler, gü ven lik, ısıt ma, ha va lan dır ma, elekt rik, acil du rum sis tem le ri bil gi sa yar lar
ara cı lı ğıy la kont rol edi le cek, ro bot lar ço ğu iş te in san gü cü nün ye ri ni ala cak tır. İn -
san lar ev le rin de otu rur ken ya da te le viz yon iz ler ken tüm iş le ri ni ro bot lar sa ye sin -
de, oto ma tik iş lem ler le hal le de bi le cek ler dir. Ev le rin te miz len me si, bo zuk olan her
tür lü ale tin ona rıl ma sı, ha re ket li mik ro çip ler sa ye sin de ev de ki toz ve akar la rın ta -
ma men or ta dan kal dı rıl ma sı, bi lim adam la rı nın ge le cek te ro bot lar la hal let me yi
plan la dı ğı ko nu la rın ba şın da gel mek te dir. Al tın çağ'da tüm bu plan lar ger çek le şe -
cek, in san la rın vak ti ni alan her tür lü iş tek no lo jik alet ler ta ra fın dan hal le di le cek tir. 

Tek no lo ji dün ya nın tüm gü zel lik le ri ni in san la rın önü ne se re cek, üç bo yut lu or -
tam lar da, sa nal te le viz yon lar la pek çok ye ri gez me le ri ni, eğ len ce le re ka tı la bil me le ri -
ni, ze ka ge liş ti re cek oyun lar la oy na ya bil me le ri ni müm kün kı la cak tır. İn san lar sa nal
or tam lar da pek çok tec rü be yi ön ce den edi ne bi le cek, ken di le ri ni ge liş ti re bi le cek ve
ek sik lik le ri ni gi de re bi le cek ler dir.

Eği tim sis te mi bil gi sa yar ve in ter net tek no lo ji si nin ge liş me si ve da ha ge niş bir
ala na ya yıl ma sıy la çok kök lü bir de ği şim gös te re cek tir. Ço cuk la rın ev or ta mın dan
tüm eği tim le ri ni ta kip et me le ri sağ la na cak tır. Bu nun ya nın da oku ma ve ez ber ağır -
lık lı eği tim ye ri ne, ço cuk la rın sa nal or tam da de ne yim ka za na rak, biz zat uy gu la ya -
rak ya da in ter net te le viz yon la rı ara cı lı ğıy la gör sel ola rak öğ re ne bi le cek le ri bir sis -
tem ha ya ta ge çi ri le cek tir. Gü nü müz de sa de ce çok kı sıt lı alan lar da uy gu la nan sa nal
or tam da eği tim, in san la ra çok bü yük bir ko lay lık sağ la mak ta, tec rü be ka za nıl ma sı -



na im kan ta nı mak ta dır. Ör ne ğin, pi lot eği ti mi sı ra sın da kul la nı lan sa nal uçak lar da
pi lot lar her tür lü ka za ya, ha va şar tı na, tek nik ha ta la ra kar şı tec rü be ka zan mak ta dır.
Al tın çağ'da bu şe kil de bir eği tim tüm iş dal la rın da ve eği tim de ha ya ta ge çe cek, bu
şe kil de pek çok ha ta nın, ek sik li ğin önü ne ge çi le bi le cek tir. 

Al tın çağ'da eği tim ala nın da ya şa na cak olan bu kök lü de ği şi min en önem li özel -
li ği ise bu tip ge liş me ler den tüm dün ya halk la rı nın adil bir şe kil de fay da lan ma sı nı
sağ la mak ola cak tır. Her dö nem de ol du ğu gi bi Al tın çağ'da da, Ku ran ah la kı na uyan
in san lar la yık ol duk la rı tüm gü zel lik le re, kon fo ra ve ko lay lık la ra ka vu şa cak, bol luk
ve be re ket için de ya şa ya cak lar dır.

Ula şım da Ya şa na cak Ge liş me ler
Al tın çağ'da ula şım tek no lo ji sin de ya şa nan ge liş me ler in san la rın ra ha tı nı, gü ven -

li ği ni ve kon fo ru nu sağ la ya cak, za man kay -
bı nı en aza in di re cek tir. Ye ni ya pı lan yol lar
ve araç lar la ka za ris ki en aza in di ri le cek, bu -
nun için ge re ken her tür lü ön lem alı na cak tır.

Ula şı mın bü yük bir bö lü mü ye ral tın dan
ola cak, bu şe kil de gö rün tü yü bo zan her tür -
lü ay rın tı or ta dan kal dı rıl mış ola cak tır. Bu -
nun so nu cun da tra fik so ru nu da or ta dan
kal ka cak, çok da ha gü zel ve es te tik bir or -
tam olu şa cak tır. Ula şım araç la rın da kul la nı -
lan ve ha va kir li li ği ne ne den olan ya kıt la rın
ye ri ni ka lın tı bı rak ma yan gü neş ya da rüz -
gar ener ji si gi bi ya kıt lar ya da elekt rik ala -
cak. Böy le ce bu şe kil de olu şan ra hat sız lık lar
en gel le ne cek tir. 

Ses hı zı nı aşan uçak lar da, tren ler de ve di -
ğer çok ge liş miş ula şım araç la rın da in san la -
rın ih ti yaç du ya bi le ce ği her tür lü kon for bu -
lu na cak tır. Al tın çağ'da ki tüm bu tek no lo jik
ge liş me ler mad di im ka nı olan bel li bir ke si -
min kul la na bil di ği araç lar ol mak tan çı kıp,
tüm in san la rın kul la nı mı na so ku la cak tır. İs lam ah la kı nın ya şan dı ğı bu dö nem de
her ke se ay nı gü zel lik ler, ay nı im kan lar eşit ola rak da ğı tı la cak, in san lar ara sın da ki
ay rım lar ke sin ola rak or ta dan kal ka cak tır.

33

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Size ken di rah me tin -
den tad dır ma sı, em riy -
le ge mi le ri yü rüt me si
ve O'nun faz lın dan

(rız kı nı zı) ara ma nız ile
umu lur ki şük ret me niz
için, rüz gar la rı müj de 

ve ri ci ler ola rak 
gön der me si, O'nun 

ayet le rin den dir
(Rum Su re si, 46)



1960'la ra ka dar sa de ce si yah-be yaz gö rün -
tü lü olan te le viz yon lar da özel lik le de son

20 yıl için de çok bü yük bir ge liş me
gös te ril miş tir.  Gö rün tü ve
ses ka li te si art mış, üç bo -

yut lu te le viz yon la rın kul la nı -
ma geç me si için ça lış ma lar

hız lan mış tır. 

Tarih te ilk ses kay dı 1877 yı lın da Tho mas Edi son
ta ra fın dan ya pıl mış tır. Son 20 yıl da ya şa nan ge liş -

me ler ise ge rek ses ka li te sin de
ge rek se şid det ve ka yıt sis -

te min de  mü kem meli
yakalamayı hedef -

lemek tedir.

Gra ham Bell'in ilk te le fo -
nu bul ma sı nın ar dın dan
ile ti şim ko nu sun da çok

hız lı ge liş me ler ya şan mış -
tır. Özel lik le de cep te le fo -

nu nun bu lun ma sın dan
son ra ki 20 yıl için de ile -
ti şim çok bü yük bir hız
ka zan mış tır. Cep te le -

fo nun dan gö rün tü lü
te le fon la ra geçiş

sadece bir kaç on yıl için de
ger çek leş miş tir.

20. yüz yı lın son yir mi yı lı tek no lo ji nin ge li şi mi açı sın dan Dün ya ta ri hin de gö rül me miş bir hı -
za sah ne ol muş tur. Yıl lar ön ce var lı ğın dan bi le ha ber dar olun ma yan pek çok tek no lo jik alet,
in san ha ya tı nın "ol maz sa ol maz" par ça la rı ha li ne gel miş tir. Ör ne ğin 1980 ta rih li der gi ler de
uzay tek no lo ji si ola rak ni te len di ri len cep te le fon la rı gü nü mü zün en yay gın ile ti şim ara cı ha -
li ni al mış tır.  Bi lim ve tek no lo ji ala nın da ya şa nan bu hız lı ge liş me, Ku ran ah la kı nın ha kim ola -
ca ğı Al tın çağ'da yaşanacak olan büyük iler lemeler hak kın da da biz lere bir fikir ver mek tedir.

Ahir Zamanda Teknolojide Yaşanacak Hız



Fotoğ raf ma ki ne si nin icat edil -
me siy le ilk kez bir nes ne nin
gö rün tü sü kay da ge çi ril miş ti.
Gü nü müz de ki has sas ayar la ra
sa hip ve mik ro bo yut lar da ki
ma ki ne le re ge çiş ise son 20 yıl
için de ger çek leş miş tir. 

20. yüz yıl da ki en bü yük ge liş me
hiç kuş ku suz bil gi sa yar tek no lo ji -
sin de ya şan mış tır. İlk bu lun du ğu

dö nem de çok han tal bir gö rü nü me
sa hip olan bil gi sa yar lar, özel lik le

de son 20 yıl da in ter net tek no lo ji -
si nin de kat kı sıy la çok hız lı bir ge -
liş me gös ter miş tir. Tıp tan eği ti me,

bi lim den gün lük ha ya ta ka dar in -
san ha ya tın da çok önem li bir yer
edi nen bil gi sa yar lar, be ra be rin de

çok bü yük ko lay lık lar ve ye ni lik ler
de ge tir miş tir. 



(üst te) Al tın çağ'da ço cuk la rın oku ma ve ez ber ağır lık lı
eği tim ye ri ne sa nal or tam da de ne yim ka za na rak ve
biz zat uy gu la ya rak öğ re ne bi le cek le ri bir sis tem ha ya ta
ge çi ri le cek tir. 

(alt ta) Gü nü müz de pi lot la rın eği ti mi sı ra sın da uy gu la -
nan sa nal eği tim çok olum lu so nuç lar ver mek te, pi lot -
la rın her ko şu la alış ma la rı na ve tec rü be ka zan ma la rı na
im kan ta nı mak ta dır. Al tın çağ'da bu gör sel ve uy gu la -

ma lı eği tim sis te mi nin pek
çok iş da lın da uy gu la ma ya
geç me siy le eği tim sis te min -
de iler le me ler sağ la na cak tır. 

Sa nal or tam da
ara ba ya pı mı ile
il gi li eği ti m gö -
ren bir in san
için ak sak lık la rı
fark et mek ve
çö züm ler bul -
mak çok da ha
ko lay ola cak tır.
Bu şe kil de, ez -
be re eği ti min
zor luk la rı nın ye -
ri ni tec rü be ve
ka li te ala cak tır. 



Al tın çağ'ın en önem li özel lik -
le rin den bi ri de her tür lü tek -
no lo jik ge liş me nin in san la rın
kon fo ru, ra hat lı ğı ve zev ki
için kul la nı ma ge çi ril me si
ola cak tır. Ama bu ra da önem li
olan bu im kan la rın bel li bir
ke si me de ğil, tüm in san lı ğa
sağ lan ma sı dır.  

Tek no lo ji de
ve in san la rın

gün lük ya -
şam la rı için -
de, ro bot la r

kul la nıl ma ya
baş lan dı ğın da
çok bü yük bir

kon for ya şa -
na cak tır. 



Buhar lı tren ler den ses hı zın da ki tren le -
re ge çiş çok hız lı ol muş tur. Fa kat Al -

tın çağ'da ula şım ala nın da ki he def le rin
ba şın da hı zın ya nın da in san la rın gü -

ven li ği, ra ha tı ve kon fo ru ola cak tır. 

Al tın çağ'da tek no lo jik
alan da ya şa nan ge liş me ler
ye ni ener ji kay nak la rı nın
kul la nı mı na im kan sağ la -
ya cak tır. Böy le ce ula şım
araç la rın da kul la nı lan ve
ha va kir li li ği ne ne den olan
fo sil ya kıt la rın ye ri ni, ka -
lın tı bı rak ma yan gü neş ya
da rüz gar ener ji si gi bi ya -
kıt lar ya da elekt rik ala cak -
tır. Bu şe kil de araç la rın in -
san la ra ver dik le ri tüm ra -
hat sız lık lar da or ta dan kal -
dı rı la cak tır. 



(alt ta) Ula şı mın bü yük
bir bö lü mü ye ral tın dan
ola cak, bu şe kil de gö -
rün tü yü bo zan her tür -
lü ay rın tı or ta dan kal dı -
rıl mış ola cak tır. Bu nun
so nu cun da tra fik so ru -
nu da or ta dan kal ka -
cak, çok da ha gü zel ve
es te tik bir or tam olu şa -
cak tır. 



İle ti şim Ala nın da Ya şa na cak Olan Ge liş me ler
Al tın çağ'da ya şa na cak olan ge liş me ler den bi ri de ile ti şim ala nın da ola cak tır. O

dö nem de dün ya nın dört bir ya nın da ki in san lar la çok hız lı ve çok ça buk ha ber leş me
sağ la na bi le cek, bil gi alış ve ri şin de bu lu nu la cak tır. Özel lik le de uy du la rın ha ber leş -
me ala nın da sağ la dı ğı ko lay lık la rın tüm in san la rın kul la nı mı na su nul ma sıy la ha -
ber leş me de çok bü yük bir hız ka za nı la cak tır. Ses le ha ber leş me nin ye ri ni te le fon
eden le rin hem se si ni hem de üç bo yut lu gö rün tü sü nü yan sı tan ho log ra fik te le fon -
lar ala cak tır. 

Bil gi sa yar ve İn ter net Tek no lo ji si İn san lı ğın Hiz me tin de
Ahir za man da ha ya tın bu ka dar bü yük bir bol luk ve be re ket için de ol ma sın da

hiç şüp he siz bil gi sa yar tek no lo ji si çok önem li bir yer tu ta cak tır. Ar tık in san ha ya tı -
nın her aşa ma sın da çok bü yük ko lay lık lar sağ la yan bil gi sa yar, gün lük ha yat ta, iş
ha ya tın da, şe hir plan la ma sın da, tıp ta, ile ti şim de, sa nat ta çok bü yük bir hız ka zan -
dır mak ta dır. Al tın çağ'da ise bu ge liş me ler da ha da bü yük bir hız ka za na cak ve her
tür lü ge liş me in san lı ğın hiz me ti ne su nu la cak tır. 

Bu ara da 20. yy'da ya şa nan en önem li ge liş me ler ara sın da sa yı lan "İn ter net
ağı"da in san lık ta ri hin de bir çı ğır aç mış tır. Dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın
sa ni ye ler için de bir bir le ri ne ula şa bil me le ri, bil gi le ri ni pay la şa bil me le ri, ko nu şa bil -
me le ri, tar tı şa bil me le ri, kı sa ca sı her şe kil de ha ber le şe bil me le ri ulus la ra ra sı in ter net
ağı sa ye sin de müm kün ha le gel miş tir. Ar tık bir şey öğ ren mek, bir kü tüp ha ne de
araş tır ma yap mak, ulus la ra ra sı bir teş ki la tın ra por la rı nı in ce le mek, dün ya da ge li şen
olay la ra, tek no lo jik ge liş me le re ve bu ko nu da ya pı lan yo rum la ra ulaş mak in san la -
rın yal nız ca bir kaç da ki ka sı nı al mak ta dır. Böy le ce tüm in san la rın uzun yıl lar araş -
tır ma lar ya pıp, in ce le dik le ri bil gi ler, hiç emek har ca ma dan in san la rın kul la nı mı na
açıl mış tır. 

İn ter net sa ye sin de dün ya da var olan bil gi bi ri ki mi nin in san lar ara sın da pay la şıl -
ma sı nı en gel le yen tüm prob lem ler ta ma men or ta dan kalk mış tır. Dün ya üze rin de ki
tüm ge liş me ler her han gi bir fark gö ze til me den, tüm halk la ra bil gi ola rak anın da
ulaş tı rı la bil mek te dir. Gi de rek da ha da ge li şen in ter net tek no lo ji si kuş ku suz iler le -
yen dö nem ler de çok da ha ge liş miş ha liy le kul la nım da ola cak tır. 

Bu ra da çok önem li bir nok ta ya dik kat çek mek ye rin de ola cak tır. Dün ya ta ri hi in -
ce len di ğin de, in san lı ğın hiç bir dö nem de böy le si ne bü yük ge liş me ler ya şa ma dı ğı
gö rül mek te dir. Özel lik le tek no lo ji ala nın da 20. yüz yıl bo yun ca ya şa nan ge liş me ler
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geç miş dö nem ler de ya şan ma mış tır. Bun dan yal nız ca 100 yıl ön ce bir in sa na dün ya -
nın bu gün kü du ru mu gös te ril miş ol sa kuş ku suz çok bü yük bir şaş kın lık ya şar dı.
Hat ta 100 yıl ön ce de ğil, bun dan 15-20 yıl ön ce bir in sa na in ter net tek no lo ji sin den
bah se dil se, bu nu son de re ce uzak, bel ki 100 yıl son ra an cak ula şı la bi le cek bir ge liş -
me ola rak de ğer len di rir di. İş te tüm bu ge liş me ler, in san la rın çok önem li dö nem le re
yak laş mak ta ol du ğu nun işa ret le ri dir. Gö rü len odur ki, yak laş mak ta olan Al tın çağ
her tür lü tek no lo ji nin en üst se vi ye de ya şan dı ğı, in san la rın önü ne bin ler ce ni me tin
su nul du ğu, son de re ce ih ti şam lı bir dö nem ola cak tır.

Ener ji de Tek no lo jik Dev rim
Sa na yi dev ri miy le bir lik te baş la yan ener ji ça ğı, 20. yüz yıl da ya şa nan tek no lo jik

ge liş me ler le çok bü yük bir önem ka zan mış tır. El de ki ve ri le re gö re önü müz de ki 50
yıl için de dün ya nü fu su iki ye kat la na cak ve bu nü fu sun ener ji kul la nı mı şu an da -
kin den üç kat faz la ola cak tır. Bu nun ya nın da en iyim ser tah min le re gö re dün ya üze -
rin de ki pet rol re zerv le ri ne 40 yıl ömür bi çil mek te dir. Do ğal gaz ise da ha kı sa bir sü -
re de tü ke ne cek tir. İş te bu he sap la ma lar bi lim adam la rı nı hem da ha ucuz, hem da -
ha ra hat bu lu nan ener ji kay nak la rı ara yı şı na it miş tir. Pet ro lün ye ri ni ala cak olan bu
ener ji kay nak la rı için bir kaç ana baş lık üze rin de du rul mak ta dır: Gü neş, rüz gar ve
su. 

Gü neş, rüz gar ve su gi bi çev re ye za rar ver me yen kay nak lar dan ener ji el de edil -
me si önü müz de ki yüz yıl la rın en önem li ge liş me le ri ola rak dü şü nül mek te dir. Ör ne -
ğin rüz gar ener ji si nin kul la nıl ma sı özel lik le sa hil kent le ri nin eko no mi sin de çok bü -
yük bir atı lı ma ne den ola cak tır. Ken di kay nak la rın dan üre tim yap tık la rı için dı şa
ba ğım lı lık la rı aza la cak ve hal kın re fa hı için çok önem li ge liş me ler sağ la na bi le cek tir.
Özel lik le de rüz ga rın tü ken me yen ve el de et mek için ça ba ge rek tir me yen bir ener ji
ol ma sı bi lim adam la rı nı bu ko nu da ça lış ma yap ma ya teş vik et mek te dir. 

Araş tır ma la rın ikin ci bir ko lu nu da Gü neş'ten el de edi le cek olan ener ji oluş tur -
mak ta dır. Yer yü zü ne bir yıl da dü şen gü neş ışı ğı ener ji si ise, ha li ha zır da kul lan dı ğı -
mız top lam ener ji nin 15 000 ka tı ka dar dır. Yir mi gün lük gün ışı ğı, dün ya nın top lam
re zerv le ri nin içer di ği tüm ener ji ye denk tir. Do la yı sıy la bu kay nak la rın yay gın ola rak
kul la nı ma ge çi ril me siy le Al tın çağ'da her han gi bir ener ji ih ti ya cı ol ma ya cak, sa na yi
ve tek no lo ji de Gü neş, su ve rüz gar dan çok bü yük bir ra hat lık la fay da la nı la cak tır.
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Al tın çağ'da fi ber op tik kab lo lar -
dan ya pı lan ile ti şim sa ye sin de
kı sa-uzak me sa fe si ta ma men
or ta dan kal ka cak tır. Bu kab lo -
la rın tüm dün ya üze rin de ge niş
bir ağ oluş tur ma sı sa ye sin de
bil gi alış ve ri şi ve ha ber leş me
çok bü yük bir hız ka za na cak,
mil yon lar ca ki ta bın içer di ği bil -
gi yi bir sa ni ye den az za man da
kı ta lar ara sı ta şı ma im ka nı do -
ğa cak tır.

İn ter net sa ye sin de
Dün ya üze rin de ki tüm
ge liş me ler her han gi bir
fark gö ze til me den, tüm
halk la ra bil gi ola rak anın da
ulaş tı rı la bil mek te dir. Bu şe kil -
de in san lar ara sın da bil gi pay -
la şı mı nı en gel le yen tüm prob lem -
ler ta ma men or ta dan kalk mış tır. Bi lim
ve tek no lo ji nin iler le me siy le gi de rek da ha
da hız ka za nan in ter net, Al tın çağ'da çok da ha ge liş -
miş ha liy le in san la rın hiz me tin de ola cak tır. 



Yer yü zü ne 20 gün  için de dü şen gü neş ışı -
ğı nın, dün ya nın top lam ener ji re zerv le ri nin
içer di ği tüm ener ji ye denk  ol du ğu dü şü -
nü lür se, bu ener ji nin ha ya tın her ala nın da
kul la nı ma geç me si nin ne ka dar önem li ol -
du ğu da ha iyi an la şı la cak tır.

Güneş ve rüz gar ener ji si nin yay gın ola rak kul la -
nı ma ge çi ril me siy le Al tın çağ'da
ener ji so ru nu ta ma men or ta -
dan kal ka cak tır. Ev ler de,
ula şım da, ısıt ma da,
elekt ri ğe da ya lı her
tür lü ih ti yaç ta bu
ener ji ler den
fay da la nı la -
cak tır.





Al tın çağ'da teknoloji insan
hayatını çok kolaytıracak ve
konforlu hale getirecek şekilde
ilerleyecektir. Kameralar, tele-
fonlar, müzik dinleme sistem-
leri, görsel sistemler çok
estetik ve kullanışlı yapısıyla
insanların hayat kalitelerini
yükseltecektir. 



Bi lim de Ya şa na cak Ge liş me ler
İn sa nın çev re si ni sa ran ha ri ku la de lik le ri fark ede bil me si, gü zel lik le ri an la ya bil -

me si için dü şün me si ve in ce le me si ge re kir. Ku ran'da in san lar her za man çev re le rin -
de ki ya ra tı lış de lil le ri ni gö re bil mek için dü şün me ye da vet edil miş ler dir. İn san an -
cak bu şe kil de Al lah'ın can lı lar üze rin de te cel li et tir di ği üs tün ak lı ve il mi tak tir ede -
bi lir. Yer yü zü nün, gök yü zü nün, hay van la rın, bit ki le rin ve in san la rın ya ra tı lı şın da
üze rin de dü şü nül me si ge re ken in ce lik ler sak lı dır. Al lah'ın in san la rı bu in ce lik ler
üze rin de dü şün me ye da ve ti ayet ler de şu şe kil de an la tı lır:

O, bi ri di ğe riy le 'tam bir uyum' (mu ta ba kat) için de ye di gök ya rat mış olan dır.
Rah man (olan Al lah)ın ya rat ma sın da hiç bir 'çe liş ki ve uy gun suz luk' (te fa vüt) gö -
re mez sin. İş te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir; her han gi bir çat lak lık (bo zuk luk ve çar pık -
lık) gö rü yor mu sun? (Mülk Su re si, 3)
İn san bir bak sın, han gi şey den ya ra tıl dı? (Ta rık Su re si, 5)
Bak mı yor lar mı o de ve ye; na sıl ya ra tıl dı? Gö ğe, na sıl yük sel til di? Dağ la ra; na sıl
otur tu lup-ku rul du? Ye re; na sıl ya yı lıp-dö -
şen di? (Ga şi ye Su re si, 17-20) 

Al lah'ın bu emir le ri nin ye ri ne ge ti ril me si
ile kuş ku suz bi lim ala nın da ge niş ufuk lar açıl -
mış olur. İn san la rın dü şün me, araş tır ma, in ce -
le me ko nu sun da ki is tek le ri ar tar. İş te Ku ran
ah la kı nın ya şan dı ğı bir or tam da mey da na ge -
le cek bu ge liş me ler Al tın çağ'da da en gü zel
şek liy le ya şa na cak tır. Al tın çağ, bi lim sel alan -
da da dün ya üze rin de bu gü ne ka dar gö rül me -
miş ge liş me le re sah ne ola cak tır. 

Al tın çağ'da bi li min bu den li iler le me si ne
ve olum lu so nuç lar ver me si ne ne den ola cak
en bü yük et ken ise, o de vir de bi lim dün ya sı -
nın bir ta kım dog ma lar dan ve yan lış he def ler -
den kur tu la cak ol ma sı dır. Son bir kaç yüz yıl
için de, ma ter ya list fel se fe ya da Dar wi nizm
gi bi ba tıl ina nış lar bi li min iler le me si ni olum -
suz yön de et ki le miş tir. Çok sa yı da bi lim ada -

46

ALTINÇAĞ

O, bi ri di ğe riy le 'tam bir
uyum' (mu ta ba kat) için de
ye di gök ya rat mış olan dır.

Rah man (olan Al lah)ın
ya rat ma sın da hiç bir 'çe liş -
ki ve uy gun suz luk' (te fa -
vüt) gö re mez sin. İş te gö -

zü(nü) çe vi rip-gez dir; her -
han gi bir çat lak lık (bo zuk -

luk ve çar pık lık) 
gö rü yor mu sun?              
(Mülk Su re si, 3)



mı tü müy le yan lış olan bu gi bi var sa yım la rı is pat la ma ya ça ba la mış, bi rer hiç uğ ru -
na bü yük bir emek ve za man har ca mış tır. Al tın çağ'da tüm ev re nin ve can lı la rın
Al lah ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı ger çe ği tüm bi lim dün ya sı ta ra fın dan ka bul edi le cek ve
böy le ce bi lim doğ ru bir te mel üze ri ne otur tu la cak tır. Dar win'in ha yal le ri ni des tek -
le mek ya da kim ya sal si lah lar, nük le er bom ba lar üret mek için kul la nıl mış olan bi -
lim sel im kan lar, Al lah'ın rı za sı na uy gun bir bi çim de in san lık ya ra rı na kul la nı la cak -
tır. Bu bi lin ce ula şan bi lim adam la rı ise, in san lı ğa hiz met et me nin Al lah'ın hoş nut
ola ca ğı bir ta vır ol du ğu nu bil dik le ri için, çok da ha ve rim li bir bi çim de ça lı şa cak lar -
dır. 

Ge ne tik Bi li min de Ya şa na cak Olan Ge liş me ler
Ahir za man da tek no lo jik alan da ya şa nan her ge liş me tıp ala nın da da çok bü yük

iler le me le re yol aça cak tır. 20. yüz yı lın or ta la rın da DNA'nın keş fe dil me si, tıp ve bi -
yo lo ji ala nın da çok bü yük bir çı ğır aç mış tır. Ay nı şe kil de Al tın çağ'da ya şa nan her
tür lü bi lim sel ve tek no lo jik ge liş me de tıb bi ça lış ma la rı hız lan dı ra cak, ha ta pa yı nı
çok dü şü re cek, has ta lık la ra teş his kon ma sı nı ko lay laş tı ra cak ve te da vi im kan la rı nı
ar tı ra cak tır. 

Tıp ta ya şa na cak olan iler le me nin te me lin de ise ge ne tik bi li mi ya ta cak tır. 21. yüz -
yı lın bi li mi ola rak anı lan ge ne tik, in sa nın DNA şif re si üze rin de ya pı lan ça lış ma lar -
la, bir çok has ta lı ğın ge ne tik te me li nin or ta ya çı ka rıl ma sı nı he def le mek te dir. Bu ko -
nu da baş la tı lan İn san Ge no mu Pro je si, on se kiz den faz la ül ke nin ve bin ler ce bi lim
ada mı nın ka tı lı mı ile 15 yıl lık bir za man di li min de DNA'nın sır la rı nı çöz me yi plan -
la mak ta dır. İn san ge no mu nun ay rın tı la rıy la tes pit edi lip, bu ge niş bil gi ban ka sı nın
tüm bi lim adam la rı nın kul la nı mı na açıl ma sıy la in san sağ lı ğı ko nu sun da çok ye ni
bir dö nem baş la mış ola cak tır. Bu pro je le rin ön ce lik li he def le ri DNA üze rin de ya pı -
la bi le cek de ği şik lik ler le in sa nı has ta lı ğa ya ka lan mak tan ko ru mak, vü cu dun ilaç la ra
na sıl tep ki ve re ce ği ni ön ce den be lir le mek, her in sa nın za yıf nok ta la rı nı be lir le yip
ted bir al ma sı nı sağ la mak tır. Bu pro jey le bir lik te "ki şi ye özel" ilaç ya pı mı ve her bir
ki şi nin tüm ge ne tik özel lik le ri nin bu lun du ğu bir bil gi ban ka sı, ge ne tik kart ko nu su
da gün de me gel miş tir. Bu şe kil de bir bir le rin den kü çük de ol sa fark lı lık lar gös te ren
has ta lık lar ara sın da ay rım ya pı la bi le cek ve ki şi ye özel te da vi im kan la rı or ta ya çı ka -
cak tır. 

İş te tüm bu ge liş me ler so nu cun da Al tın çağ'da in san lar dok tor ya da ilaç bu la ma -
dık la rı ya da geç ve ya yan lış te da vi ya pıl dı ğı için ça re siz lik ya şa ma ya cak, her ih ti -
ya cı ola na o an yar dım edi le cek tir. Çün kü Ku ran ah la kı na uy gun olan dav ra nış zor -
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luk için de olan la ra, has ta la ra yar dım et mek, "can kur tar mak"tır. Ku ran ah la kı nın ek sik siz
ola rak uy gu lan dı ğı bir dö nem ola rak Al tın çağ'da da, in san ha ya tı na ve sağ lı ğı na bü yük
önem ve ri le cek tir.

Tıp ta Ya şa na cak Ge liş me ler
Yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi, Ku ran ah la kı nın ya şan dı ğı bir or tam da in san ha ya tı na

çok bü yük bir önem ve ri lir. Bu ne den le de iman eden in san la rın bu lun du ğu bir top lum da
sağ lık ko nu la rın da çok cid di bir ti tiz lik dik kat çe ker. Her han gi bir in san ay rı mı ya pıl ma -
dan, fa kir zen gin, yaş lı genç de me den, her ke sin sağ lık so run la rı na çok bü yük bir ih ti mam
gös te ri lir. Tek bir ki şi nin ha ya tı için ge re kir se mev cut olan tüm im kan lar de ne nir, her tür -
lü ih ti mal de ğer len di ri lir. Bir ki şi nin sağ lı ğı na ka vu şa bil me si için her tür lü har ca ma ya pı -
lır, ör ne ği gö rül me miş bir fe da kar lık ser gi le nir. Çün kü Al lah'ın Ku ran'da ta rif et ti ği ah lak -
ta bir in sa nı "di rilt me nin" ya ni onun sağ lık lı ol ma sı için ça ba har ca ma nın kar şı lı ğı çok bü -
yük tür. Bir ayet te bu ko nu ya şöy le dik kat çe ki lir:

…Kim bir nef si, bir baş ka nef se ya da yer yü zün de ki bir fe sa da kar şı lık ol mak sı zın (hak -
sız ye re) öl dü rür se, san ki bü tün in san la rı öl dür müş gi bi olur. Kim de onu (öl dü rül me si -
ne en gel ola rak) di ril tir se, bü tün in san la rı di rilt miş gi bi olur… (Ma ide Su re si, 32)

Al lah'ın bu aye tin de ki em ri ne uyan Müs lü man lar tıp ko nu sun da çok cid di ça lış ma lar
ya pa cak lar dır. Do la yı sıy la Al tın çağ'da, tıp ala nın da da bu gü ne ka dar ya şan ma mış bir ge -
liş me gö rü le cek tir. 

Şe hir Plan la ma sın da Ya şa na cak Olan Ge liş me ler
21.yy'da bi lim adam la rı el de olan tek no lo ji nin da ha hız lı, da ha ge niş bir alan da ve da ha

pra tik ola rak kul la nı la bil di ği im kan lar oluş tur mak ve bun la rı tüm in san lı ğın hiz me ti ne
sun mak ko nu sun da ça lış ma lar ya pa cak lar dır.

Şu an üze rin de du ru lan ko nu la rın ba şın da ise bil gi sa yar tek no lo ji si nin in san ha ya tı nı ko -
lay laş tır ma sı, dü zen le me si ve iş gü cü nü en aza in dir me si gel mek te dir. Yıl lar ön ce bi lim kur -
gu film le rin de iz le nen ve sa de ce bu film ler le kı sıt lı ka la ca ğı dü şü nü len pek çok tek no lo jik
im kan, ha ya tı ko lay laş tı ran araç lar, kon for sağ la ma ya yö ne lik ge liş me ler ha ya tı mı za gir me -
ye baş la mış tır. Şu an da ile ri ye yö ne lik ola rak he def le nen ko nu lar dan bi ri ise bü yük kent le -
rin bil gi sa yar lar la ida re edil me si dir. Bu şe kil de her tür lü alt ya pı sis te mi, acil yar dım ça lış -
ma la rı, tra fik ve şe hir plan la ma sı, gü ven lik, sağ lık hiz met le ri çok hız la na cak tır. Bir şe hir de
ya şa yan in san lar hak kın da ki her tür lü bil gi de bil gi sa yar lar da ka yıt lı bu lu na ca ğı için her
tür lü iş lem çok bü yük bir hız la so nuç lan dı rı la cak, za man kay bı en aza in di ri le cek tir. 

Şe hir ler de ki gü ven lik açı sın dan da böy le bir sis tem son de re ce fay da lı ola cak tır. Ör ne ğin
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in şa edi len bi na lar ge liş miş tek no lo ji sa ye sin de çok şid det li afet le re da ya nık lı ha le ge ti ri le bi -

le cek tir. Gü nü müz de bir şe hir tek bir dep rem le, bir sel le ha rap ha le ge lir ken, Al tın çağ'da bi -

na la rın in şa sın da hem kul la nı lan mal ze me açı sın dan hem de imar yö nün den çok ge liş miş

tek nik ler kul la nı la cak, şe hir ve bi na la rın alt ya pı sı her tür lü zor ko şu la da ya na bi le cek ha le ge -

ti ri le cek tir. Bu şe kil de in san la rın gü ven li ği tek no lo ji nin tüm im kan la rı kul la nı la rak kök lü bir

şe kil de sağ la na cak, acil du rum lar için ge re ken her ön lem alı na cak tır. 

Ener ji kay nak la rın da ya şa na cak olan de ği şik lik ler sa ye sin de her şe hir ken di ener ji si ni sağ -

la ya cak ha le ge le cek tir. Söz ko nu su ener ji çe şit le ri nin ba şın da ise gü neş ve rüz gar ener ji si gel -

mek te dir. Şe hir ler de ki gü neş re ak tör le ri sa ye sin de ih ti yaç du yu lan elekt rik te mi ni, su arıt ma

te sis le ri, ısıt ma gi bi ko nu lar ko lay lık la hal le di le cek, şe hir ler ve ül ke ler ara sın da ki ener ji alış -

ve ri şi azal tı la cak tır. Sa hil kent le ri ay nı ener ji yi su ya da rüz gar dan sağ la ya bi le cek, bu şe kil -

de çok bü yük bir ener ji ka zan cı sağ la na cak, fo sil ya kıt lar dan ar ta ka lan atık lar or ta dan kalk -

tı ğı için çev re kir li li ği ön len miş ola cak tır. Her tür lü be sin ih ti ya cı şe hir için de top rak sız ta rım

ya pı lan böl ge ler den sağ la na cak, yük sek ile ti şim gü cü sa ye sin de bi lim ve tek no lo ji ala nın da

ya şa nan her ge liş me anı anı na bu şe hir ler de de uy gu la ma ya ge çe cek tir.  

Bu nun ya nı sı ra, in san la rın ya şa dı ğı alan lar da da es te tik açı dan çok bü yük ge liş me ler gö -

rü le cek tir. Şe hir ler de ki te miz lik ve dü zen bil gi sa yar sis te miy le kont rol edi le cek, her yer ye şil -

len di ri le cek ve bu sis te mi kim se boz ma ya cak tır. Gü nü müz de şe hir ler de var olan kar ma şa,

kir li lik ve dü zen siz li ğin ne de ni Ku ran ah la kı nın ya şan ma ma sı dır. Ku ran ah la kı ya şan dı ğın -

da her kes çev re si ni da ha faz la gü zel leş tir me ye, cen net or ta mı na ben zet me ye ça lı şır. Sü rek li

ye ni lik ler, gü zel lik ler dü şü nür. Sa hip ol du ğu bü yük ra hat lı ğı, kon fo ru ve gü zel li ği için bu -

nu ken di si ne bir lü tuf ola rak ve ren Rab bi ne şük re der. Ve Al lah'ın şük re den kul la rı na va at et -

ti ği gü zel lik le re da ha faz la sıy la sa hip olur:

Rab bi niz şöy le bu yur muş tu: "An dol sun, eğer şük re der se niz ger çek ten si ze art tı rı rım ve an -

dol sun, eğer nan kör lük eder se niz, şüp he siz, be nim aza bım pek şid det li dir. (İb ra him Su re -

si, 7)

Bir baş ka ayet te ise, Al lah'ın, çok gü zel bir şe hir de ya şa mak ta olan İrem hal kı na ver di ği

öğüt şöy le bil di ril mek te dir:

Rab bi ni zin rız kın dan yi yin ve O'na şük re din. Gü zel bir şe hir ve ba ğış la yan bir Rab bi niz

var. (Se be Su re si, 15)
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(üst te sağ da) Son yıl lar da ge -
ne tik ko nu su üze rin de ça lı şan
bi lim sel çev re ler ara sın da en
çok ko nu şu lan ko nu la rın ba -
şın da "İn san Ge no mu Pro je si" gel mek te dir. Özel lik le Ame -
ri ka'da bü yük bir hız la sür dü rü len ve çok bü yük ma li yet ler -
le yü rü tü len pro je so nuç lan dı ğı tak tir de in san sağ lı ğı na ve
ge le ce ği ne yö ne lik çok bü yük bir hiz met ve re cek. Pro je nin
en önem li amaç la rın dan bi ri in sa nın ge ne tik ya pı sı nın çö -
zül me si ve bu sa ye de bir çok has ta lı ğın ge ne tik te me li nin
or ta ya çı ka rı la rak, ön ce den ön lem alı na bil me si dir. He def -
ler den bi ri de DNA mo le kü lü nün için de şif re le nen bil gi ler -
den her ki şi ye özel bir gen kar tı oluş tur mak tır. 

(yan da) Ro bot tek no lo ji si nin tıp ala nın da kul la nı ma gir me -
siy le ame li yat lar da ha ta pa yı en aza in di ri le cek ve çok has -
sas ope ras yon lar bü yük bir ko lay lık la ger çek leş ti ri le cek tir. 

Bilim adam la rı nın üze rin de ça lış tı ğı ko nu -
lar dan bi ri de kim lik tes pi tin de kul la nıl -
mak için DNA tes ti ya pa bi len kü çük çip -
ler dir. Ki şi den alı na cak olan bir saç te li ya
da de ri ör ne ği bu kü çük çip te test edi le -
cek, el de ki ve ri bil gi sa yar lar da ki bil gi ban -
ka sın dan ta ra na cak ve böy le ce ara nan ki -
şi ko lay lık la bu lu na cak tır. 



Ku ran ah la kı nın ya şan dı ğı bir or tam da in san ha ya tı na çok bü yük bir önem ve ri lir. Bu ne den le de iman
eden in san la rın bu lun du ğu bir top lum da sağ lık ko nu la rın da çok cid di bir ti tiz lik dik kat çe ker. Ame li yat -
lar da, te da vi yön tem le rin de çok üs tün bir tek no lo ji uy gu la nır. Uz man ki şi le rin yö ne ti min de, çok iyi ko -
şul lar da ya pı lan tıb bi ça lış ma lar da tek bir in sa nın ha ya tı nın kur ta rıl ma sı için el de ki tüm im kan lar se fer -
ber edi lir.

(sol üst) Tıp ala nın da ya şa na cak olan tek no lo jik ge liş me ler den bi ri de fi ber op tik kab lo lar la or ga niz ma -
la rın içi ne güç lü bir ışık kay na ğı gön de ri lip, ope ras yon ya pı la cak olan böl ge nin res mi nin alın masıdır. 



Al tın çağ'da Sa nat
Al tın çağ'da ha ya tın her anı na ha kim olan bol luk, zen gin lik, gü zel lik ve iler le me, sa nat

ala nı na da ha kim ola cak tır. Bu dö nem de in san lar hep gü zel lik le kar şı la şa cak, ah lak la rı gi -
bi, ya şa dık la rı yer ler, bah çe le ri, ev le ri nin de ko ras yo nu, kı ya fet le ri, din le dik le ri mü zik, eğ -
len ce şe kil le ri, ti yat ro la rı, re sim le ri, soh bet le ri de gü zel le şe cek tir. Baş tan be ri üze rin de
dur du ğu muz gi bi, Al tın çağ'ın en önem li özel li ği Ku ran'a bağ lı ve Ku ran ah la kı nın ek sik -
siz ola rak ya şan dı ğı bir dö nem ol ma sı dır. Do la yı sıy la in san lar, Al lah'ın Ku ran'da ina nan
kul la rı na müj de le di ği gü zel lik le rin hep si ni bu dö nem de ya şa ya bi le cek ler dir. Al lah aye tin -
de iman eden mü min le ri dün ya da da gü zel bir ha yat la ya şa ta ca ğı nı şöy le bil dir mek te dir:

Si zin ya nı nız da olan tü ke nir, Al lah'ın ka tın da olan ise ka lı cı dır. Sab re den le rin kar şı lı ğı -
nı yap tık la rı nın en gü ze liy le biz mu hak kak ve re ce ğiz. Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir
mü'min ola rak kim sa lih bir amel de bu lu nur sa, hiç şüp he siz biz onu gü zel bir ha yat la
ya şa tı rız ve on la rın kar şı lı ğı nı, yap tık la rı nın en gü ze liy le mu hak kak ve ri riz. (Nahl Su re -
si, 96-97)

Ku ran'da Al lah'ın emir le ri ne uy gun ola rak ya şa nan or tam la rın bir ne vi "ba rış yur du"na
dö nü şe ce ği ne dik kat çe kil miş tir. Ve bu ah lak ta ki in san la rın hem dün ya da da ha faz la gü -
zel lik le kar şı la şa ca ğı, hem de ahi ret te son suz bir cen net ha ya tıy la ödül len di ri le cek le ri müj -
de len miş tir:

Al lah ba rış yur du na ça ğı rır ve ki mi di ler se dos doğ ru yo la yö nel tip-ile tir. Gü zel lik ya -
pan la ra da ha gü ze li ve faz la sı var dır. On la rın yüz le ri ni ne bir ka rar tı sa rar, ne bir zil let,
iş te on lar cen ne tin hal kı dır lar; ora da sü re siz ka la cak lar dır. (Yu nus Su re si, 25-26)

Ku ran Ah la kı nın Ya şan dı ğı Or tam da Sa nat
Ku ran ah la kı nın ha kim ol du ğu Al tın çağ'da gün lük ya şan tı nın, sa nat an la yı şı nın, eko -

no mi nin, kı sa ca sı sos yal ha ya tı il gi len di ren her tür lü ko nu nun na sıl ola bi le ce ği ni tah min
et mek müm kün dür. Çün kü Ku ran'da, ha ya tın her anı nı et ki le yen bir an la yış ta rif edil mek -
te dir. Bu nun te me lin de ise her ko nu da, Al lah'ın en faz la hoş nut ola ca ğı, en gü zel, en doğ -
ru ve akıl cı ola nı uy gu la mak var dır. Ku ran'da ta rif edi len bu an la yış ve akıl doğ rul tu sun -
da, Al tın çağ'da dün ya ta ri hin de gö rül me miş üs tün lük te bir sa nat an la yı şı nın ya şa na ca ğı -
nı söy le ye bi li riz.

Gü nü müz de, sa na tın fark lı alan la rıy la uğ ra şan in san la rın önem li bir bö lü mü, yap tık la -
rı nı bir mes lek ola rak dü şün mek te dir ler. Bu in san lar için ka zanç sağ la mak ge nel de sa nat -
la rın dan çok da ha ön ce ge lir. Bu ise hem yap tık la rı nı kay gı ve en di şe içe ri sin de ger çek leş -
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tir me le ri ne, hem de asıl gü zel gör dük le ri ni ve iç le rin den ge le ni de ğil de, mad di çı kar ve
iti bar ka za na cak la rı şe yi yap ma la rı na ne den ol mak ta dır. Bu ne den le de or ta ya da ha ön ce
hiç de nen me miş ye ni sa nat eser le ri çı kar mak için ça ba sarf et me le ri ge rek siz dir. El le rin de
ha zır ve kı sa sü re de mad di ka zanç sağ la ya cak bir yol var ken, zor ola nı ve ça ba ge rek ti re -
ni ter cih et mez ler. Ge niş dü şün me ye ge rek duy maz lar, çün kü önem li olan ya pa cak la rı işi
bir an ön ce bi ti rip, kar şı lı ğı nı al ma la rı dır. Oy sa bir sa nat çı için en önem li ko nu lar dan bi ri
ge niş ve öz gür dü şü ne bil me si ve sü rek li ye ni lik ler üre te bil me si dir. 

Öte yan dan, eğer bir sa nat çı ger çek ten or ta ya çok ka li te li ve dü zey li eser ler çı kar sa bi -
le, bu sa nat çı yı des tek le yip eser le ri ni top lu ma ulaş tır ma sı ge re ken ler muh te me len bu nu
"pi ya sa" açı sın dan kar lı bul ma mak ta ve des tek le me mek te dir. Gü nü müz de pek çok ku ru -
luş, ka li te, dü zey, an lam, es te tik gi bi sa nat sal de ğer le ri de ğil, sa de ce çok sat ma yı ve çok
pa ra ka zan ma yı dü şün dük le ri için, "sa nat" ve "sa nat çı" eti ket le ri al tın da son de re ce ka li te -
siz, dü zey siz, an lam sız ve çir kin şey le ri top lu ma sun mak ta dır.

Al tın çağ'da tüm bu olum suz luk lar or ta dan kal ka cak tır. Çün kü her ke se ula şan bir bol -
luk ve re fah or ta mı olu şa cak tır. Do la yı sıy la sa nat la il gi le nen kim se le rin mad di kay gı la rı
kal ma ya cak, son de re ce hu zur lu or tam lar da ye te nek le ri ni ge re ği gi bi kul la na bi le cek ler dir.
Sa na tın İla hi bir gü zel lik ol du ğu an la şı la cak ve böy le ce sa na ta ge re ken önem ve ri le cek tir.
Sa nat çı lar Al lah'ın ya rat tık la rın da gör dük le ri gü zel lik ler den al dık la rı il ham la ben zer siz
eser ler or ta ya ko ya bi le cek ler dir. Ku ran ah la kın dan ve de rin li ğin den kay nak la nan bu eser -
ler de, ben zer siz bir ka bi li yet ve çok zen gin bir akıl gü cü ola cak tır. 

Ahir za man la bir lik te sa nat ta ya şa na cak olan bü yük ge liş me nin bir di ğer ne de ni ise, şu
an da sa nat dün ya sın da bir hay li yay gın olan "çir kin li ği tas vir et me" eği li mi nin or ta dan
kal ka cak ol ma sı dır. Söz ko nu su eği lim, ma ter ya list fel se fe nin top lu ma ha kim ol ma sı so nu -
cun da ya yı lan ni hi list ve ka ram sar fi kir ler den doğ mak ta dır. Sa nat adı na, in san la rı ka ram -
sar lı ğa sü rük le ye cek, ya şam dan so ğu ta cak, ge ri lim ve bu na lı ma so ka cak ürün ler or ta ya
kon mak ta, çir kin lik bir de ğer ola rak gö rül mek te dir. Re sim le rin, hey kel le rin ya da mü zik -
le rin ko nu la rı, özel lik le ölüm, acı, nef ret, yal nız lık, amaç sız lık, an lam sız lık gi bi ko nu lar -
dan se çil mek te dir. Bu du rum, inanç sız lı ğın in san ru hun da mey da na ge tir di ği kar ma şa ve
tah ri ba tın do ğal bir so nu cu dur. Ahir za man da ise inanç sız lı ğin do ğur du ğu tüm bu psi ko -
lo jik buh ran lar or ta dan kal ka cak, in san lık Ku ran ah la kı nın ge tir di ği mut lu luk, hu zur ve
gü ve ne ka vu şa cak ve bu nun do ğal bir so nu cu ola rak sa nat da çir kin lik le ri de ğil, gü zel lik -
le ri tas vir eden bir uğ ra şı ha li ne ge le cek tir.
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İn sa nın Çev re sin de ki Gü zel lik ler den İl ham Ala bil me si
Sa na tın özün de, dü şün mek, in ce lik le ri fark ede bil mek, gör dük le rin den zevk alıp bun -

la rı baş ka la rı nın da zevk ala bi le ce ği şe kil de su na bil mek ya tar. Bu özel lik le rin kay na ğı ise
Ku ran ah la kı dır. Al lah Ku ran'da mü min le re çev re le rin de gör dük le ri her var lı ğı in ce le me -
le ri ni, üze rin de dü şün me le ri ni, Al lah'ın ya rat tı ğı olay lar da ki hik met le ri gö re bil me le ri ni
em ret mek te dir. Al lah'ın mü min le ri dü şün me ye da vet et ti ği ayet ler den bi ri şöy le dir:

Üzer le rin de ki gö ğe bak mı yor lar mı? Biz, onu na sıl bi na et tik ve onu na sıl süs le dik?
Onun hiç bir çat la ğı yok. Ye ri de (na sıl) dö şe yip-yay dık? On da sar sıl maz dağ lar bı rak tık
ve on da 'göz alı cı ve iç açı cı' her çift ten (ni ce bit ki ler) bi tir dik. (Bun lar,) 'İç ten Al lah'a yö -
ne len' her kul için 'hik met le ba kan bir iç göz' ve bir zi kir dir. Ve gök ten mü ba rek (be re -
ket ve rah met yük lü) su in dir dik; böy le ce onun la bah çe ler ve bi çi le cek ta ne ler bi tir dik.
Ve bir bi ri üs tü ne di zil miş to mur cuk yük lü yük sek hur ma ağaç la rı da. (Kaf Su re si, 6-10)

Ayet te bil di ri len le rin her bi ri in san la rın he men her gün rast la dık la rı var lık lar dır. An cak
sa de ce çev re si ne hik met gö züy le ba kan mü min ler bit ki ler de ki "gö za lı cı ve iç açı cı" gü zel -
li ği fark ede bi lir ler. Bir çi le ğin ren gi, bir gü lün ko ku su, mu zun ken di ne has ku sur suz am -
ba la jı, gök yü zü nün yıl dız lar la süs len miş ol ma sı iman lı bir in sa na, di ğer in san la rın as la
kav ra ya ma ya ca ğı bir an lam ifa de eder. Bu gü zel lik le ri di le ge tir me nin, yo rum la ma nın,
gün lük ha ya tın içi ne ta şı ma nın en önem li yol la rın dan bi ri ise sa nat tır. Re sim, mü zik, de -
ko ras yon gi bi bir çok sa nat da lı da in sa nın için de ya şa dı ğı bu coş ku yu in san la ra ak ta ra bi -
le ce ği yol lar dır. 

Al tın çağ'da in san lar ara sın da Ku ran ah la kı ege men ola ca ğı için, Al lah'ın ya rat tı ğı her
var lık ve her olay in san lar da bü yük bir coş ku ya ra ta cak ve bu coş ku la rı sa nat la rı na da
yan sı ya cak tır. O dö nem de sa nat an la yı şı çok üs tün bir se vi ye de ola cak, şe hir dü zen le me -
le rin de, ya pı lar da, bah çe dü zen le me le rin de, sa nat ve eği tim mer kez le rin de bu üs tün sa nat
an la yı şı her yö nüy le ken di ni gös te re cek tir. Dün ya ya Al lah'ın Ku ran yo luy la in sa na ka zan -
dır dı ğı de rin lik le ba kan sa nat çı lar eser le riy le her ke si hay ran bı ra ka cak lar dır. Yap tık la rı
her ye ni lik, de ne dik le ri her ça lış ma ben zer siz ola cak, in san la ra şaş kın lık do lu bir zevk ve -
re cek tir.

Hz. Süleyman (as) Örneği
Allah Kuran'da Müslümanların estetik anlayışı ile ilgili detaylar vermiştir. Çok üstün

bir sanat anlayışına sahip olduğuna dikkat çekilen Hz. Süleyman (as) bu konuda çok
önemli bir örnektir. Hz. Süleyman (as)'ın Kuran'da bahsedilen köşkünde gerçek bir sanat,
estetik ve güzellik hakimdir. Saydam bir camdan olan zemin ilk görene su olduğu izleni-
mi vererek o kişiyi şaşırtmakta hayranlık duymasına neden olmaktadır. Saydam bir zemin
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hem  insanın ruhunun hoşuna gidecek, ferahlık verecek bir görüntüdür, hem de benzersiz
ve ilk kez karşılaşılıyor olması nedeniyle heyecan vericidir. Nitekim Hz. Süleyman (as)'ın
sarayındaki bu güzelliğin, Sebe Melikesi'nin üzerinde oluşturduğu etki Kuran'da şöyle
bildirilmektedir:

Al lah'tan baş ka tap mak ta ol du ğu şey ler onu (Müs lü man ol mak tan) alı koy muş tu. Ger -
çek te o, in kar eden bir ka vim den di.
Ona: "Köş ke gir" de nil di. Onu gö rün ce de rin bir su san dı ve (ete ği ni çe ke rek) ayak la rı nı
aç tı. (Sü ley man:) De di ki: "Ger çek te bu, say dam cam dan ol ma dü zel til miş bir köşk-ze -
min dir." De di ki: "Rab bim, ger çek ten ben ken di me zul met tim; (ar tık) ben Sü ley man'la
bir lik te alem le rin Rab bi olan Al lah'a tes lim ol dum." (Neml Su re si, 43-44)

Kuran'da Hz. Süleyman (as)'ın hayatı ile ilgili daha başka detaylar da verilmektedir.
Hz. Süleyman as)'ın, Allah'ın bir nimeti olan zenginlikten ve ihtişamdan çok zevk aldığı-
na bir ayette şöyle dikkat çekilir:

O da de miş ti ki: "Ger çek ten ben, mal (ve ya at) sev gi si ni Rab bi mi zik ret mek ten do la yı
ter cih et tim..." (Sad Su re si, 32) 

Bir baş ka ayet te ise Hz. Sü ley man'ın ya nın da ki ki şi le re çe şit li sa nat eser le ri yap tır dı ğı
şöy le ha ber ve ri lir:

Ona di le di ği şe kil de ka le ler, hey kel ler, ha vuz bü yük lü ğün de ça nak lar ve ye rin den sö -
kül me yen ka zan lar ya par lar dı. "Ey Da vud ai le si, şük re de rek ça lı şın." Kul la rım dan şük -
re den ler az dır. (Se be Su re si, 13)

Hz. Süleyman (as)'ın yaptırmış olduğu eserler onun üstün sanat zevkini bizlere yansıt-
maktadır. Bugün Kudüs'te yer alan ve sadece bir duvarı ayakta olan Süleyman Sarayı,
biraz önce söz ettiğimiz gibi Kuran'da dikkat çekilen ve bugün tüm tarihi belge ve yaz-
malarda da bahsedilen, görkemli bir saraydı. Allah Kuran'da Müslümanlara peygamber-
lerin yaşamlarını, üstün ahlaklarını örnek almayı emretmiştir. Hz. Süleyman (as)'la ilgili
Kuran'da anlatılanlar müminler için çok önemli bir örnektir. Müslümanların yeryüzünü
nasıl güzel eserlerle donatabileceklerini, sanatta ve estetikte nasıl ilerleyebileceklerini
göstermek açısından önemli bir delil oluşturur. Altınçağ da Kuran'a uyan ve Allah'ın emri
gereği peygamber kıssalarından öğüt alan insanların bulunduğu bir dönem olacaktır. Bu
sayede Altınçağ, gelişmiş sanat anlayışı açısından da Hz. Süleyman (as)'ın dönemi ile ben-
zerlikler gösterecektir. 

Al tın çağ'da Sa nat ta Ya şa na cak Ge liş me ler 
Ku ran ah la kı na sa hip bir top lu mun sos yal ha ya tı nın na sıl ola bi le ce ği ni Ku ran ayet le ri -

ne ba ka rak an la mak müm kün dür. Çün kü Ku ran'a uyan in san lar akıl ve vic dan la rı na uya -
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Çev re miz de gör dü ğü müz Al lah'ın eş -
siz ya ra tış ör nek le ri, tüm sa nat dal -
la rı için bi rer il ham kay na ğı dır. Bir
üzüm da lın da ki gü zel lik, ke le be ğin
ka nat la rın da ki eş siz renk uyu mu, bir
ku ğu nun ze ra fe ti, çi çek ler de ki renk
ve do ku gü zel li ği ya da bir zeb ra nın,
kap la nın kürk le rin de ki eş siz uyum
bun lar dan sa de ce bir ka çı dır. Sa nat
bu gü zel lik le ri di le ge tir me nin, yo -
rum la ma nın, gün lük ha ya tın içi ne ta -
şı ma nın en önem li yol la rın dan bi ri -
dir. Re sim, mü zik, de ko ras yon gi bi
bir çok sa nat da lı da in sa nın için de
ya şa dı ğı bu coş ku yu in san la ra ak ta -
ra bi le ce ği yol lar dır. 
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Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler, ora da al tın dan bi le zik ler le ve in ci -
ler le süs le nir ler. Ve ora da on la rın el bi se le ri ipek(ten)dir. (Fa tır Su re si, 33)



Ona: "Köş ke gir" de nil di. Onu
gö rün ce de rin bir su san dı ve (ete -
ği ni çe ke rek) ayak la rı nı aç tı. (Sü -

ley man:) De di ki: "Ger çek te bu,
say dam cam dan ol ma dü zel til miş

bir köşk-ze min dir." De di ki:
"Rab bim, ger çek ten ben ken di me

zul met tim; (ar tık) ben Sü ley -
man'la bir lik te alem le rin Rab bi

olan Al lah'a tes lim ol dum."

(Neml Su re si, 44)

Yuka rı da ki ve yan da ki re sim ler de Hz. Sü ley man'ın muh te -
şem sa ra yı nın il lüst ra yon ları görül mek tedir.



rak en doğ ru yu, en gü ze li he men fark ede bi lir, olum suz luk la rı or ta dan kal dı ra bi lir -
ler. Do la yı sıy la Ku ran ter bi ye si al mış, ha ya tı nı bu ah lak üze ri ne ku ran bir in sa nın
mü zik, re sim, ti yat ro, ede bi yat gi bi sa nat dal la rın da da çok önem li hiz met le ri ola -
cak tır.

Yu ka rı da ör nek le ri ni ver di ği miz gi bi Al lah Ku ran'da hem gün lük ha yat ta, hem
de cen net ha ya tın da ki sa nat, es te tik ve gü zel lik an la yı şı nı mü min le re bil dir miş tir.
Ku ran'a bağ lı olun du ğun da, in san lar sa na tı sa de ce mü zik, ede bi yat, re sim gi bi ko -
nu lar da kı sıt la maz lar. Ha ya tın her ala nın da, sa nat ve es te ti ği can lı tut ma ya ça lı şır -
lar. Ör ne ğin gü zel ko nuş mak, nük te dan ol mak, gü zel ve gö ze hoş ge len mi mik ve
ha re ket le re sa hip ol mak, ko nu şur ken se si gü zel kul lan mak, zevk li ve ken di ne ya -
kış tı ra rak gi yin mek, ev de ko ras yo nu, bah çe dü ze ni, ta dı ve gö rün tü sü açı sın dan
gü zel ye mek ler ya pa bil mek, es te tik sof ra lar ha zır la mak, sev gi gös ter mek, ör ne ğin
bir ço cu ğa du yu lan sev gi ve şef ka ti tüm iç ten li ği ile di le ge ti re bil mek, ve ya ay nı şe -
kil de bir yaş lı ya sev gi ve say gı yı en faz la sıy la gös te re bil mek, mi sa fir ağır la mak ve
bun lar gi bi bir çok ko nu da mü min ler hep sa nat an la yış la rı nı gös te rir ler. 

Al tın çağ da her in sa nın ya şa mın da sa na tın bir yö nü nü ser gi le di ği, in san la rın da -
ima oluş tur duk la rı eser ler le, ba kış la rı, ko nuş ma la rı, ta vır la rıy la di ğer in san la ra gü -
zel lik sun ma ya ça lış tık la rı bir dö nem ola cak tır. 

Al tın çağ'da Si ne ma, Mü zik, Ti yat ro Alan la rın da Ya şa na cak İler le me ler
Al tın çağ'da ya şa na cak olan üs tün sa nat an la yı şı nı an la ya bil mek için, ca hi li ye de -

ki sa nat üze rin de bi raz dü şün mek ge re kir. Gü nü müz sa nat çı la rı ta ra fın dan mey da -
na ge ti ri len sa nat eser le ri nin bü yük bir bö lü mün de tak lit, mo no ton luk ve da ha ön -
ce den ya pı lan eser le rin tek rar edil me si dik ka ti çe ker. Ço ğu ki şi dü şü ne rek, ça ba sarf
ede rek ye ni eser ler üret me ye ça lış maz, var olan tek rar edi lir. Za man za man di ğer -
le rin den bi raz fark lı bir eser or ta ya çı ka ran ki şi ler bu lun sa bi le, bu eser da ha son ra
bin ler ce kez tak lit edi lir ve ya pı lan de ği şik lik çok kı sa bir sü re de öne mi ni kay be der. 

Her han gi bir mü zik ese ri nin ses len di ril me sin de bi le ço ğu za man bir tek dü ze lik
ya şa nır. Bir şar kı çok fark lı enst rü man lar la, ses te çok fark lı iniş çı kış lar de ne nip,
fark lı fark lı şe kil ler de yo rum la na bi le cek ken, hep ay nı ka lıp lar üze rin de ça lı şı lır. Bu -
nun al tın da da ye ni fi kir le re ka pa lı olun ma sı, dar dü şü nül me si ve in san lar ara sın da
ya ra tı lan re ka bet ve çe kiş me ya tar. Ço ğu in san mü zik ko nu su na da mad di bir çı kar
ya da ün el de et mek ni ye tiy le yak laş tı ğın dan, ün lü olan ki şi le ri ya da se vi len bir
par ça yı tak lit ede rek ön pla na çık ma ya ça lı şır. Bu ne den le de mü zik te hep bel li
akım la rın ar ka sın dan gi den ler, bir bi rin den hiç far kı ol ma yan eser ler or ta ya çı ka rır -
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lar. Ye ni bir akım çı ka na ka dar ay nı ritm, ay nı me lo di, ay nı söz ler tek rar edi lir. 
Ti yat ro da da bu tip eser le rin or ta ya çık ma ma sı nın se be bi ay nı dır. Yüz yıl lar dan

bu ya na hep mev cut olan lar, ye ni dü zen le me ler le tek rar edi lir. Hat ta ha re ket ler ve
ko nuş ma lar bir yer den son ra o ka dar tek dü ze le şir ki, de vam lı bir ti yat ro iz le yi ci si
ko nuş ma la rı ez be re söy le ye bi le cek ha le ge lir. Ki min ne re de ne tep ki ve re ce ği ni he -
men an lar. Gün lük ha yat tan bir anı can lan dır mak için ya pı lan ko nuş ma da, nor mal
ha yat ta ol ma yan mi mik ler, ses to nu, hi tap şek li, üs lup, ta vır lar kul la nı lır. 

Oy sa Ku ran ah la kı nın ya şan dı ğı Al tın çağ'da her kes gü zel lik ler den hak kıy la
zevk al ma yı öğ re ne cek, her ko nu da ol du ğu gi bi sa nat ta da en gü ze li ni, gö ze ve ku -
la ğa en hoş ge le ni se çe cek tir. Al tın çağ'ın sağ la dı ğı re fah ve bol luk or ta mın da sa nat -
çı lar her ke si hay ran bı ra ka cak eser ler or ta ya çı ka ra bi le cek ler dir. Ge rek mü zik te ge -
rek se di ğer sa nat dal la rın da çok faz la sa yı da ve bir bi rin den fark lı eser ler or ta ya çı -
ka cak tır ve bu eser ler de bir bi ri nin ben ze ri ol ma ya cak tır. Da ha ön ce hiç gö rül me miş
gü zel lik te mü zik klip le ri, eğ len ce şe kil le ri ge liş ti ri le cek, ha ya tın her anı çok zevk li
ha le ge ti ri le cek tir. 

El bet te gü nü müz de de gü zel eser ler mey da na ge ti ren in san lar var dır. An cak bu
in san la rın sa yı sı baş tan be ri be lirt ti ği miz ne den ler  do la yı sıy la kı sıt lı kal mak ta dır.
Bu yüz den de şu an sa de ce bel li yer ler de ve bel li ki şi le rin is ti fa de ede bil di ği gü zel -
lik ler, sa nat eser le ri mev cut tur. Al tın çağ'da ise bu gü zel lik ler tüm in san la rın kul la -
nı mı na su nu la cak tır. 

Bu ra da sa yı lan lar Al tın çağ'da sa nat ala nın da sağ la na cak iler le me ler den sa de ce
bir kaç ör nek tir. Ku ran'a ek sik siz ce ta bi olun du ğu her or tam da mü min le rin ha ya tı
hem sa nat sal açı dan hem de zen gin lik, bol luk ve be re ket açı şın dan eş siz bir gü zel -
lik için de olur. Al lah, in san lar sa mi mi ola rak iman et tik le ri tak tir de on la rı na sıl ni -
met ler le ödül len di re ce ği ni, bu ni met ler den mah rum kal ma la rı nın tek ne de ni nin ise,
in kar et me le ri ol du ğu nu şöy le bil di rir:

Eğer in san lar (Al lah'a kar şı is yan da bir le şip) tek bir üm met ola cak ol ma say dı,

Rah man'ı (Al lah'ı) in kar eden le rin ev le ri ne gü müş ten ta van lar ve üze rin de çı kıp-

yük se le cek le ri mer di ven ler ya par dık. Ev le ri ne ka pı lar ve üze rin de yas la nıp-da ya -

na cak la rı kol tuk lar ve (da ha ni ce) çe ki ci-süs ler (de ve rir dik)… (Zuh ruf Su re si, 33-

35) 

Al tın çağ'da Cen ne te Ben zer Bir Or tam Olu şa cak tır
Ku ran'da mü min le rin asıl yur du nun cen net ol du ğu bil di ri lir. Do la yı sıy la Ku ran

ah la kı nı ya şa yan bir in sa nın her tür lü es te tik kav ra mı, cen ne te gö re şe kil le ne cek tir.
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Al tın çağ'da sa na tın her da lın da
ol du ğu gi bi ev de ko ras yo nun da
da çok üs tün bir zevk ve es te tik
an la yı şı ha kim ola cak tır. Yük sek
sü tun lar, al tın dan iş le me li ta van -
lar, taht lar, mer mer ler bu gü zel -
lik ler den sa de ce bir ka çıdır.



Al lah, mü'min er kek le re
ve mü'min ka dın la ra için -
de ebe di kal mak üze re, al -
tın dan ır mak lar akan cen -
net ler ve Adn cen net le rin -
de gü zel mes ken ler va at
et miş tir... (Tev be Su re si,
72)



Ve (da ha ni ce) çe ki ci-süs ler (de
ve rir dik). Bü tün bun lar, yal nız ca
dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Ahi ret
ise, Rab bi nin ka tın da mut ta ki ler

için dir. (Zuh ruf Su re si, 35)



İş le me li ve oy ma lı sü tun lar -
la ya pı lan de ko ras yon, üs -
tün bir zevk ve es te tik an la -
yı şı nı yan sı tır. 





Mü min le rin cen ne te duy -
duk la rı bu öz lem, on la rın
çev re le ri ni cen ne ti an dı rır
me kan la ra dö nüş tür me le ri -
ne ne den olur. Cen net, el -
bet te ki her in sa nın ha yal
ede bil di ği nin çok üze rin de
sa nat eser le ri ne, dün ya da
hiç bir in sa nın eri şe me ye -
ce ği ku sur suz luk ta gö rün -
tü le re sa hip olan bir me -
kan dır. An cak Ku ra n ah la -
kı na uyan in san lar, dün ya -
da ki tüm im kan la rı kul la na -
rak, bu ra yı el den gel di ğin -
ce cen ne te ben zet me ye ça -
lı şır lar. 



Asıl yurt cen net ol du ğu na gö re, bu dün ya yı gü zel leş tir me nin yo lu, onu cen ne ti an dı ra cak
bir ha le ge tir mek tir.

Mü min le rin cen ne te duy duk la rı bu öz lem, on la rın çev re le ri ni cen ne ti an dı rır me kan -
la ra dö nüş tür me le ri ne ne den olur. Cen net, el bet te ki her in sa nın ha yal ede bil di ği nin çok
üze rin de sa nat eser le ri ne, dün ya da hiç bir in sa nın eri şe me ye ce ği ku sur suz luk ta gö rün tü -
le re, gü zel lik le re sa hip olan bir me kan dır. An cak Ku ra ni ba kış açı sı, dün ya da ki tüm im -
kan la rı kul la na rak, bu ra yı el den gel di ğin ce cen ne te ben ze te bil me yi ge rek ti rir. 

Ön ce lik le mü min ler Ku ran'ın ver di ği te miz lik an la yı şı nı bu lun duk la rı or ta ma yan sı ta -
cak lar dır. İn san la rın kul lan dık la rı tüm me kan lar, yol lar, iba det ha ne ler, eğ len ce yer le ri, iş -
yer le ri, ev ler kı sa ca sı her yer ter te miz ola cak tır. Al lah bir aye tin de mü min le re "El bi se ni te -
miz le. Pis lik ten ka çı nıp uzak laş." (Müd des sir Su re si, 4-5) şek lin de em ret mek te dir. Bu
ayet ge re ği Al tın çağ'da da mü min le rin kı lık kı ya fet le rin de gö rül me miş bir te miz lik ola -
cak tır. Bu nun sağ lan ma sı için ge rek li olan te miz le yi ci mad de ler tüm in san la rın kul la nı mı -
na so ku la cak, bu ko nu lar da in san la ra bü yük ko lay lık lar sağ la na cak tır. İn san la rın kı ya fet -
le ri ve ya şa dık la rı me kan lar dı şın da çev re te miz li ği ne de son de re ce önem ve ri le cek tir.
Tüm yer le şim mer kez le rin de çev re kir li li ği nin önü ne ge çi le cek, ha va kir li li ği ne ne den
olan her ko nu ya çö züm ge ti ri le cek tir.

Tüm bun la rın ya nı sı ra in san la rın top lu ola rak kul lan dık la rı yer ler de de her tür lü kon -
for sağ la na cak tır. Ör ne ğin tüm iba det ha ne ler de sı cak, so ğuk su yun sü rek li ak ma sı, top lu
ta şı ma araç la rın da her ke sin ra hat lık la yol cu luk ede bil me si sağ la na cak tır. Kir li, pis ko ku -
lu, ka la ba lık or tam lar da in san la rın sa at ler ce mağ dur ol ma sı na izin ve ril me ye cek sis tem -
ler ge liş ti ri le cek tir. Hat ta böy le yer ler ta ma men or ta dan kal dı rıl dı ğı için, in san lar ar tık
geç miş te ya şa nan bu zor luk la rı unu ta cak lar dır.

İn san la rın sos yal ha yat la rı da son de re ce zen gin ola cak tır. Eğ len ce mer kez le ri, din len -
me alan la rı, mü zik din le nen yer ler hem yu ka rı da söz et ti ği miz gi bi ter te miz ola cak, hem
de in san la rın en ra hat kul la na bi le cek le ri şe kil de dü zen le ne cek tir. Genç le rin git tik le ri eğ -
len ce or tam la rın da sağ lı ğa za rar lı hiç bir yi ye cek ve içe cek bu lun du rul ma ya cak, her or -
tam da in san la rın sağ lı ğı gö ze ti le cek tir. 

Ay nı za man da hay van sev gi si de teş vik edi le cek, her tür lü hay va nın ra hat lık la se vi le -
bi le ce ği ve in ce le ne bi le ce ği or tam lar oluş tu ru la cak tır. Hat ta as lan, pan ter, çi ta gi bi hay -
van lar eği ti le rek so kak lar da do laş ma la rı sağ la na cak tır. Bu nun ya nı sı ra ak rep, yı lan gi bi
hay van la rın ze hir le ri nin bi lim sel me tod lar la yok edil me si sa ye sin de, bun la rın da in san la -
ra za rar ver me si en gel le ne cek tir. Ahir za man da ya şa na cak olan bu or ta ma Pey gam be ri -
mi zin bir ha di sin de şöy le dik kat çe kil miş tir:

"...ki şi, ko yun ve hay van la rı na hay di gi din ot la yın, di ye cek, on lar gi de cek ler, eki nin or -

ta sın dan geç tik le ri hal de bir ba şak bi le ağız la rı na al ma ya cak, yı lan ve ak reb ler kim se ye
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eza et me ye cek ler, yır tı cı hay van lar ka pı la rı nö nün de du ra cak da kim se ye za rar la rı do kun -

ma ya cak..."17

Al tın çağ da in san la rın cen ne te öz lem duy du ğu, Al lah'ın rı za sı nı ve cen ne ti ni uma rak

ya şa dık la rı bir dö nem ola cak tır. Do la yı sıy la bu dö nem de in san lar her yer de cen net ben ze -

ri bir sa nat, es te tik ve gü zel lik oluş tur ma ya ça lı şa cak lar dır. Al lah cen net te ki or ta mı İn san

Su re si'nde şu şe kil de ta rif eder:

Ve sab ret me le ri do la yı sıy la cen net le ve ipek le ödül len dir miş tir. Ora da taht lar üze rin de

yas la nıp-da yan mış lar dır. Ora da ne (ya kı cı) bir gü neş ve ne de don du ru cu bir so ğuk gö -

rür ler. (Mey ve le rin) Göl ge le ri on la ra pek ya kın ve dev şi ril me le ri ko lay laş tı rıl dık ça ko -

lay laş tı rıl mış. Çev re le rin de gü müş ten bil lur kab lar, ku pa lar do laş tı rı lır. Gü müş ten bil -

lur kap lar ki, on la rı bel li bir öl çüy le tes bit et miş ler dir. Ora da on la ra bir ka deh içi ri lir ki,

ka rı şı mı zen ce fil dir. Bir pı nar ki ora da "sel se bil" ola rak ad lan dı rı lır. Çev re le rin de (genç -

lik le ri ve dinç lik le ri) ebe di kı lın mış ci van lar do la şır-du rur; sen on la rı gör dü ğün za man

sa çıl mış bi rer in ci sa nır sın. Her ne re ye bak san, bir ni met ve bü yük bir mülk gö rür sün.

(İn san Su re si, 12-20)

Al lah cen net te mü min le re sa yı sız ni met ler ve gü zel lik ler su na cak tır. Dün ya da gös ter -

dik le ri gü zel ah lak ve Ku ran ah la kı nı ha kim kıl ma da ki tüm ça ba la rı nın kar şı lı ğı ola rak,

çok bü yük bir mülk ve ih ti şam lı bir ha yat la ya şa tı la cak lar dır. Al lah "Her ne re ye bak san,

bir ni met ve bü yük bir mülk gö rür sün" (İn san Su re si, 20) ta ri fiy le, Müs lü man la ra na sıl bir

or tam la kar şı la şa cak la rı nı ha ber ver miş tir. 

Cen net te ina nan la ra su nu la cak olan bu ni met ler pek çok ayet te ta rif edil miş tir. Otu ru -

la cak yer ler, yi ye cek ler, ko nak lar, göl ge lik ler, pı nar baş la rı, gö za lı cı renk ler de ki giy si ler,

ta kı lar ve da ha bil me dik le ri bin ler ce ni met ten bah se dil miş tir. Dün ya da ki ni met ler ta bii ki

cen net te ki le rin yal nız ca bir ben ze ri ola bi lir. An cak dün ya da da Al lah, bu gü ne ka dar hiç -

bir in sa nın ha yal da hi ede me ye ce ği ni met le ri in san la ra sun ma ya güç ye ti ren dir. Ni te kim

Al lah, Ba ka ra Su re si'nde cen net te ki ni met le rin dün ya da ki le rin ben ze ri ol du ğu nu bil di rir:

(Ey Mu ham med) iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı müj de le. Ger çek ten on lar için

alt la rın dan ır mak lar akan cen net ler var dır. Ken di le ri ne rı zık ola rak bu ürün ler den her

ye di ril di ğin de: "Bu da ha ön ce de rı zık lan dı ğı mız dır" der ler. Bu, on la ra, (dün ya da ki ne)

ben zer ola rak su nul muş tur. Ora da, on lar için ter te miz eş ler var dır ve on lar ora da sü re siz

ka la cak lar dır. (Ba ka ra Su re si, 25)

İş te Al tın çağ, Al lah'ın in san la ra dün ya da ola bi le cek en ih ti şam lı gü zel lik le ri ve ni met -

le ri su na ca ğı bir dö nem ola cak tır. Bu dö nem de olu şa cak or ta mın göz de can lan dı rı la bil me -

si açı sın dan cen net te ki or ta mı ta rif eden ayet le re bak mak ye ter li dir.
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Biz, orada hurmalıklardan
ve üzüm-bağlarından
bahçeler kıldık ve içlerinde
pınarlar fışkırttık: Onun
ürünlerinden ve kendi
ellerinin yaptıklarından
yemeleri için. Yine de
şükretmiyorlar mı? 
(Yasin Suresi, 34-35)

Al tın çağ'da in san la rın ya şa dık la rı
yer ler çok üs tün bir es te tik zev kiy le
de ko re edi lir, bah çe ler da ha ön ce
hiç gö rül me miş bir dü zen, gü zel lik
ve es te tik le plan la nır. Ya pı lan her -
şey de cen net te ki üs tün sa nat tan
işa ret ler bu lu nur. 





Cennetteki İhtişamlı Sanat
Al tın dan Ir mak lar Akan Mes ken ler ve Pı nar Baş la rı

Tak va sa hip le ri ne va de di len cen net; onun al tın dan ır mak lar akar, ye miş le ri ve göl ge -

lik le ri sü rek li dir. Bu kor kup-sa kı nan la rın (mut lu) so nu dur, in kâr eden le rin so nu ise

ateş tir. (Rad Su re si, 35)

Ger çek ten tak va sa hi bi olan lar, cen net ler de ve pı nar baş la rın da dır. Ora ya esen lik le ve

gü ven lik le gi rin. On la rın gö ğüs le rin de kin den (ne var sa tü mü nü) sı yı rıp-çek tik, kar -

deş ler ola rak taht lar üze rin de kar şı kar şı ya dır lar. (Hicr Su re si, 45-47)

Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo zul ma yan su dan ır -

mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar, içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar

ve süz me bal dan ır mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve

Rab le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fat la nan bir ki şi), ate şin için de ebe -

di ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça par ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler

gi bi olur mu? (Mu ham med Su re si, 15)

Dur mak sı zın Akan Kay nak lar

Or da 'dur mak sı zın akan' bir kay nak var dır. (Ga şi ye Su re si, 12)

İç le rin de dur mak sı zın fış kı rıp-akan iki pı nar var dır. (Rah man Su re si, 66)

Yük sek Köşk ler ve Ko nak lar

Ona: "Köş ke gir" de nil di. Onu gö rün ce de rin bir su san dı ve (ete ği ni çe ke rek) ayak la -

rı nı aç tı. (Sü ley man:) De di ki: "Ger çek te bu, say dam cam dan ol ma dü zel til miş bir

köşk-ze min dir." De di ki: "Rab bim, ger çek ten ben ken di me zul met tim; (ar tık) ben Sü -

ley man'la bir lik te alem le rin Rab bi olan Al lah'a tes lim ol dum." (Neml Su re si, 44)

An cak Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar ise; on la ra yük sek köşk ler var dır, on la rın üs -

tün de de yük sek köşk ler bi na edil miş tir. On la rın al tın da ır mak lar ak mak ta dır. (Bu,)

Al lah'ın va'di dir. Al lah, va'din den dön mez.  (Zü mer Su re si, 20)

İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; on la rı, için de ebe di ka lı cı lar ola rak, al tın dan

ır mak lar akan cen ne tin yük sek köşk le ri ne mu hak kak yer leş ti re ce ğiz. (Sa lih) Amel ler -

de bu lu nan la rın ec ri ne gü zel dir.  (An ke but Su re si, 58)

ALTINÇAĞ

72



Gü zel Mes ken ler

Al lah, mü'min er kek le re ve mü'min ka dın la ra için de ebe di kal mak üze re, al tın dan ır -

mak lar akan cen net ler ve Adn cen net le rin de gü zel mes ken ler va adet miş tir. Al lah'tan

olan hoş nut luk ise en bü yük tür. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (Tev be Su re -

si, 72)

Cen ne tin En Göz de Ye rin de Oda lar

İş te on lar, sab ret me le ri ne kar şı lık (cen ne tin en göz de ye rin de) oda lar la ödül len di ri lir -

ler ve or da esen lik di le ği ve se lam la kar şı la nır lar. (Fur kan Su re si, 75)

Bah çe ler

Sü ley man için de, sa bah gi di şi bir ay, ak şam dö nü şü bir ay (me sa fe) olan rüz ga ra (bo -

yun eğ dir dik); eri miş ba kır ma de ni ni ona sel gi bi akıt tık. Onun eli al tın da Rab bi nin

iz niy le iş gö ren bir kı sım cin ler var dı. On lar dan kim bi zim em ri miz den çı kıp-sa pa cak

ol sa, ona çıl gın ate şin aza bın dan tad dı rır dık. Ona di le di ği şe kil de ka le ler, hey kel ler,

ha vuz bü yük lü ğün de ça nak lar ve ye rin den sö kül me yen ka zan lar ya par lar dı. "Ey Da -

vud ai le si, şük re de rek ça lı şın." Kul la rım dan şük re den ler az dır. Böy le ce onun (Sü ley -

man'ın) ölü mü ne ka rar ver di ği miz za man, ölü mü nü, on la ra, asa sı nı ye mek te olan bir

ağaç kur dun dan baş ka sı ha ber ver me di. Ar tık o, ye re yı kı lıp-dü şün ce, açık ca or ta ya

çık tı ki, şa yet cin ler gay bı bil miş ol sa lar dı böy le si ne aşa ğı la nı cı bir azab için de ka lıp-

ya şa maz lar dı. An dol sun, Se be' (hal kı)nın otur du ğu yer ler de de bir ayet var dır. (Ev le -

ri) Sağ dan ve sol dan iki bah çe liy di. (On la ra de miş tik ki:) "Rab bi ni zin rız kın dan yi yin

ve O'na şük re din. Gü zel bir şe hir ve ba ğış la yan bir Rabb(iniz var)." (Se be Su re si, 12-

15)

Biz, ora da hur ma lık lar dan ve üzüm-bağ la rın dan bah çe ler kıl dık ve iç le rin de pı nar lar

fış kırt tık: Onun ürün le rin den ve ken di el le ri nin yap tık la rın dan ye me le ri için. Yi ne de

şük ret mi yor lar mı? (Ya sin Su re si, 34-35)

On lar ni ce bah çe ler ve pı nar lar ter ket miş ler di; (Ni ce) Ekin ler, gü zel ko nak lar, (Du han

Su re si,  25-26)

Otağ lar

Otağ lar için de ko run muş hu ri ka dın lar. (Rah man Su re si, 72)
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Taht lar

Ora da taht lar üze rin de yas la nıp-da yan mış lar dır. Ora da ne (ya kı cı) bir gü neş ve ne de
don du ru cu bir so ğuk gö rür ler. (İn san Su re si, 13)
Ger çek şu ki, bu gün cen net hal kı, 'se vinç ve mut lu luk do lu' bir meş gu li yet için de dir -
ler. Ken di le ri ve eş le ri, göl ge lik ler de, taht lar üze rin de yas lan mış lar dır. Ora da tap ta ze-
mey ve ler on la rın ve is tek duy duk la rı her şey on la rın dır. (Ya sin Su re si, 55-57)
Özen le di zil miş taht lar üze rin de yas lan mış lar dır. Ve Biz on la rı iri-cey lan göz lü hu ri -
ler le ev len dir mi şiz. (Tur Su re si, 20)
Taht lar üze rin de ba kıp-sey ret mek te dir ler. (Mu taf fi fin, 23)
On la rın gö ğüs le rin de kin den (ne var sa tü mü nü) sı yı rıp-çek tik, kar deş ler ola rak taht -

lar üze rin de kar şı kar şı ya dır lar. (Hicr Su re si, 47)

On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da al tın bi le zik ler le süs -

le nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze -

rin de ku ru lup-da ya nır lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (Kehf Su re si, 31)

Ken di le ri ve eş le ri, göl ge lik ler de, taht lar üze rin de yas lan mış lar dır. (Ya sin Su re si, 56)

Or da 'yük sek ler de ku rul muş, taht lar da var dır;  (Ga şi ye Su re si, 13)

'Özen le iş len miş mü cev her' taht lar üze rin de dir ler. (Va kıa Su re si, 15)

Ka deh ler

Çe şit li-mey ve ler. On lar ik ram gö ren ler dir. Ni met ler le do na tıl mış (na im) cen net ler de.

Bir bir le ri ne kar şı, taht lar üze rin de (otu rur lar). Kay nak tan (dol du rul muş) ka deh ler le

çev re le rin de do la şı lır. Bem be yaz; içen le re lez zet (ve ren bir iç ki). On da ne bir ga ile

var dır, ne de ken di le rin den ge çip, akıl la rı çe li nir.  (Saf fat Su re si, 42-47)

Kay na ğın dan (dol du rul muş) tes ti ler, ib rik ler ve ka deh ler, (Va kıa Su re si, 18)

Şüp he siz ki iyi ler (eb rar), ka rı şı mı ka fur olan bir ka deh ten içer ler. (İn san Su re si, 5)
Ora da on la ra bir ka deh içi ri lir ki, ka rı şı mı zen ce fil dir. (İn san Su re si, 17)

Al tın Tep si ler, Tes ti ler ve İb rik ler

"On la rın et ra fın da al tın tep si ler ve tes ti ler le do la şı lır; ora da ne fis le rin ar zu et ti ği ve
göz le rin lez zet (zevk) al dı ğı her şey var. Ve siz ora da sü re siz ka la cak sı nız." (Zuh ruf

Su re si, 71)
Kay na ğın dan (dol du rul muş) tes ti ler, ib rik ler ve ka deh ler, (Va kıa Su re si, 18)
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Gü müş ten Ta van lar, Ka pı lar

Eğer in san lar (Al lah'a kar şı is yan da bir le şip) tek bir üm met ola cak ol ma say dı, Rah -
man'ı (Al lah'ı) in kâr eden le rin ev le ri ne gü müş ten ta van lar ve üze rin de çı kıp-yük se le -
cek le ri mer di ven ler ya par dık. Ev le ri ne ka pı lar ve üze rin de yas la nıp-da ya na cak la rı kol -
tuk lar, Ve (da ha ni ce) çe ki ci-süs ler (de ve rir dik). Bü tün bun lar, yal nız ca dün ya ha ya tı -
nın me ta ıdır. Ahi ret ise, Rab bi nin ka tın da mut ta ki ler için dir. (Zuh ruf Su re si, 33-35)

Ağır İş len miş At las tan Ya tak lar

As tar la rı, ağır iş len miş at las tan ya tak lar üze rin de yas la nır lar. iki cen ne tin de mey ve-
dev şir me si (or da ki le re) ya kın (ko lay)dır. (Rah man Su re si, 54)

Çar pı cı Gü zel lik te ki Yas tık lar, Dö şek ler ve Yay gı lar

Ye şil yas tık la ra ve çar pı cı gü zel lik te ki dö şek le re yas la nır lar. (Rah man Su re si, 76)
Di zi di zi yas tık lar ve se ril miş yay gı lar. (Ga şi ye Su re si, 15-16)

En Gü zel Giy si ler

On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da al tın bi le zik ler le süs le -
nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin -
de ku ru lup-da ya nır lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (Kehf Su re si, 31)
Hiç şüp he siz Al lah, iman eden le ri ve sa lih amel ler de bu lu nan la rı al tın dan ır mak lar
akan cen net le re so kar, ora da al tın dan bi le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler; or da ki el bi -
se le ri ipek(ten)tir. (Hac Su re si, 23)

Al tın, İn ci, İpek, At las ve Tür lü Mü cev her ler 

On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da al tın bi le zik ler le süs le -
nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin -
de ku ru lup-da ya nır lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (Kehf Su re si, 31)
Hiç şüp he siz Al lah, iman eden le ri ve sa lih amel ler de bu lu nan la rı al tın dan ır mak lar
akan cen net le re so kar, ora da al tın dan bi le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler; or da ki el bi -
se le ri ipek(ten)tir. (Hac Su re si, 23)
Bir ço ğu geç miş (üm met)ler den, Bi ra zı da son ra ki ler den. 'Özen le iş len miş mü cev her'
taht lar üze rin de dir ler. Kar şı lık lı yas lan mış lar dır. Çev re le rin de ölüm süz lü ğe ulaş mış
genç ler dö nüp do la şır; Kay na ğın dan (dol du rul muş) tes ti ler, ib rik ler ve ka deh ler, bun -
dan ne baş la rı nı bir ağ rı tu tar, ne de ken di le rin den ge çip akıl la rı çe li nir. Ar zu la yıp-se -
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çe cek le ri mey ve ler, Can la rı nın çek ti ği kuş eti. Ve iri göz lü hu ri ler,San ki sak lı in ci ler
gi bi; Yap tık la rı na bir kar şı lık ol mak üze re (on la ra su nu lur); Ora da, ne 'saç ma ve boş
bir söz' işi tir ler, ne gü na ha sok ma. Yal nız ca bir söz (işi tir ler:) "Se lam, se lam." "As hab-
ı Ye min", ne (kut lu dur o) "As hab-ı Ye min." Yük lü dal la rı bü kül müş ki raz (ağaç la rı),
Üs tüs te di zi li mey ve le ri sark mış muz ağaç la rı, Ya yı lıp-uzan mış göl ge ler, Dur mak sı -
zın akan su(lar); Ve (da ha) bir çok mey ve ler ara sın da,  Ke si lip-ek sil me yen ve ya sak lan -
ma yan (mey ve ler) Yük sek le re-ku rul muş dö şek ler (se dir ler). (Va kıa Su re si, 13-34) 
Ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las tan (el bi se ler) gi yi nir ler, kar şı lık lı (otu rur lar). (Du -
han Su re si, 53)

Al tın ve Gü müş Bi le zik ler

Hiç şüp he siz Al lah, iman eden le ri ve sa lih amel ler de bu lu nan la rı al tın dan ır mak lar
akan cen net le re so kar, ora da al tın dan bi le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler; or da ki el bi -
se le ri ipek(ten)tir. (Hac Su re si, 23)
Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler, ora da al tın dan bi le zik ler le ve in ci ler le süs -
le nir ler. Ve ora da on la rın el bi se le ri ipek(ten)dir. (Fa tır Su re si, 33)
On lar; al tın dan ır mak lar akan Adn cen net le ri on la rın dır, ora da al tın bi le zik ler le süs le -
nir ler, ha fif ipek ten ve ağır iş len miş at las tan ye şil el bi se ler gi yer ler ve taht lar üze rin de
ku ru lup-da ya nır lar. (Bu,) Ne gü zel se vap ve ne gü zel des tek. (Kehf Su re si, 31)

On la rın üze rin de ha fif ipek ve ağır iş len miş at las tan ye şil el bi se ler var dır. Gü müş ten bi -
le zik ler le be zen miş ler dir. Rab le ri on la ra ter te miz bir şa rab içir miş tir.   (İn san Su re si, 21)

Ar zu la yıp Se çe cek le ri Mey ve ler

Ar zu la yıp-se çe cek le ri mey ve ler, (Va kıa Su re si, 20)
Or da, gü ven lik için de her tür lü mey ve yi is ti yor lar; (Du han Su re si, 55)
Ve (da ha) bir çok mey ve ler ara sın da, (Va kıa Su re si, 32)
İçin de yas la nıp-da yan mış lar dır; or da bir çok mey ve ve şa rap is te mek te dir ler. (Sad Su -
re si, 51)
On la ra, is tek du yup-ar zu la dık la rı mey ve ler den ve et ten bol bol ver dik.  (Tur Su re si,
22)
Çe şit li-mey ve ler. On lar ik ram gö ren ler dir. (Saf fat Su re si, 42)
İç le rin de (her tür den) mey ve, eş siz-hur ma ve eş siz-nar var dır.  (Rah man Su re si, 68)

İç le rin de (her tür den) mey ve, eş siz-hur ma ve eş siz-nar var dır. (Rah man Su re si, 68)

Yük lü dal la rı bü kül müş ki raz (ağaç la rı),  (Va kıa Su re si, 28)

Üs tüs te di zi li mey ve le ri sark mış muz ağaç la rı,   (Va kıa Su re si, 29)
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Dev şi ril me si Ko lay Mey ve ler

(Mey ve le rin) Göl ge le ri on la ra pek ya kın ve dev şi ril me le ri ko lay laş tı rıl mış (İn san Su -
re si, 14)
As tar la rı, ağır iş len miş at las tan ya tak lar üze rin de yas la nır lar. iki cen ne tin de mey ve-
dev şir me si (or da ki le re) ya kın (ko lay)dır. (Rah man Su re si, 54)
Dev şi ri le cek (mey ve ve eş siz ürün)le ri pek ya kın dır.  (Hak ka Su re si, 23)

Ye miş le ri Sü rek li dir

Tak va sa hip le ri ne va de di len cen net; onun al tın dan ır mak lar akar, ye miş le ri ve göl ge -
lik le ri sü rek li dir. Bu kor kup-sa kı nan la rın (mut lu) so nu dur, in kâr eden le rin so nu ise
ateş tir. (Rad Su re si, 35)

Tap ta ze Mey ve ler

Ora da tap ta ze-mey ve ler on la rın ve is tek duy duk la rı her şey on la rın dır.  (Ya sin Su re si,
57)

İçen le re Lez zet Ve ren Bir İç ki

Bem be yaz; içen le re lez zet (ve ren bir iç ki). (Saf fat Su re si, 46)
Ora da bir ka deh ka pı şır-çe ki şir ler ki, on da ne 'boş ve saç ma bir söz', ne gü na ha sok -
ma yok tur. (Tur Su re si, 23)
Kay nak tan (dol du rul muş) ka deh ler le çev re le rin de do la şı lır. (Saf fat Su re si, 45)
On da ne bir ga ile var dır, ne de ken di le rin den ge çip, akıl la rı çe li nir. (Saf fat Su re si, 47)
Ki bun dan ne baş la rı nı bir ağ rı tu tar, ne de ken di le rin den ge çip akıl la rı çe li nir. (Va kıa
Su re si, 19)
Şüp he siz ki iyi ler (eb rar), ka rı şı mı ka fur olan bir ka deh ten içer ler. Al lah'ın kul la rı nın
ken di sin den iç tik le ri bir kay nak; onu fış kırt tık ça fış kır tıp akı tır lar. (İn san Su re si, 5-6)

Bo zul ma yan, Ta dı De ğiş me yen Ni met ler

Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo zul ma yan su dan ır -
mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar, içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve
süz me bal dan ır mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve Rab -
le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fa at la nan bir ki şi), ate şin için de ebe di
ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça par ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler gi -
bi olur mu? (Mu ham med Su re si, 15)
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Yüklü dalları
bükülmüş kiraz
(ağaçları), 
Üstüste dizili meyveleri
sarkmış muz ağaçları, 
Yayılıp-uzanmış göl-
geler,  Durmaksızın
akan su(lar); Ve
(daha) birçok 
meyveler arasında, 
Kesilip-eksilmeyen ve
yasaklanmayan 
(meyveler).
Yükseklere-kurulmuş
döşekler (sedirler).
(Vakıa Suresi, 27-34)



Her ne re ye bak san, bir ni met ve bü yük
bir mülk gö rür sün. On la rın üze rin de ha -
fif ipek ve ağır iş len miş at las tan ye şil el -
bi se ler var dır... (İn san Su re si, 20-21)



Hiç şüp he siz Al lah, iman eden le ri ve sa lih amel ler de bu lu nan -
la rı al tın dan ır mak lar akan cen net le re so kar, ora da al tın dan bi -
le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler; or da ki el bi se le ri ipek(ten)tir.
(Hac Su re si, 23)



Ku ran Ah la kın da Ya şa na cak Gü zel lik ler
Ku ran ah la kı nın ha kim ola ca ğı bir top lum da ya şa nan gü zel lik le ri an la ya bil mek

için ön ce ak si du rum lar da ya şa nan yoz laş ma la rı in ce le mek ge re kir. İs lam ah la kı nın
ya şan ma dı ğı top lum lar da in san lar her tür lü ah lak sız lı ğa açık du ru ma ge lir ler. Din -
dar bir in sa nın ah lak sız lık tan ka çın ma sı nın se be bi Al lah'tan kork ma sı, Al lah'ın giz -
li nin giz li si ni bil di ği ni bil me si ve ahi ret gü nün de tüm ya pıp et tik le rin den sor gu ya
çe ki le ce ği nin bi lin cin de ol ma sı dır. Bu ne den le her han gi bir kö tü ah lak ör ne ği gös -
ter mez, yol suz luk yap maz, ya lan söy le mez, in san la rın ca nı na kast et mez, rüş vet al -
maz… 

Ama din siz bir in san tüm bu ah lak sız lık la rı ko lay lık la ya pa bi lir. Eğer bir in san
Al lah'tan kork mu yor sa o ki şi den her şey bek le ne bi lir, çün kü onu en gel le ye bi le cek,
vic da nı nı ha re ke te ge çi re bi le cek her han gi bir güç yok tur. Din siz bir top lum da her
tür lü ah lak sız lık meş ru gö rü le bi lir. Al lah'tan kor kan bir ki şi ise ko şul lar ve or tam
ne olur sa ol sun ada le tin den, hoş gö rü sün den, sab rın dan, dü rüst lü ğün den, gü zel ah -
la kın dan en ufak bir ödün ver mez. Al lah Ku ran ah la kı nı ya şa yan ki şi le ri şu şe kil de
ta rif eder:

On lar Al lah'ın ah di ni ye ri ne ge ti rir ler ve ver dik le ri ke sin sö zü (mi sa kı) boz maz -

lar. Ve on lar Al lah'ın ulaş tı rıl ma sı nı em ret ti ği şe yi ulaş tı rır lar. Rab le rin den iç le ri

say gı ile tit rer, kö tü he sap tan kor kar lar. Ve on lar-Rab le ri nin yü zü nü (hoş nut lu ğu -

nu) is te ye rek sab re der ler, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ken di le ri ne rı zık ola rak ver -

dik le ri miz den giz li ve açık in fak eder ler ve kö tü lü ğü iyi lik le sa var lar. İş te on lar,

bu yur dun (dün ya nın gü zel) so nu cu (ahi ret mut lu lu ğu) on lar için dir. (Rad Su re si,

20-22)

Ku ran ah la kı nın ya şan ma dı ğı top lum lar da en çok dik ka ti çe ken şey ah la ki ko nu -
lar da ya şa na cak olan hız lı bo zul ma lar dır. Böy le top lum lar da ai le ha ya tın da, eko no -
mik ha yat ta, po li ti ka da, in san iliş ki le rin de çok hız lı bir de je ne ras yon ya şa nır. Çün -
kü Al lah kor ku su nun ol ma dı ğı bir ya şam da her han gi bir sı nır, ku ral yok tur. Sı nır -
lar nef sin zevk ve hırs la rı na gö re be lir le nir. Bu de je ne ras yo nun do ğal bir so nu cu
ola rak ai le ya pı sın da gö rü len bo zul may la, top lu mun te mel ya pı sın da çö kün tü ler
ken di ni gös te rir. Ör ne ğin bir mil le tin te mel un su ru olan ai le ya pı sı nın bo zul ma sı
top lu mun tüm ke sim le ri ne et ki eder. Say gı, sev gi ve mer ha met duy gu la rı ye ri ni
ken di ben cil is tek le ri ni ter cih et me ye, ken di çı ka rı nı gö zet me ye, baş ka la rı nın hak kı -
na te ca vüz et me ye bı ra kır. İh ti yaç için de olan la ra kim se yar dım et mez, zen gin ler sa -
de ce ken di mal la rı nı ar tır ma ya ça lı şıp, in sa ni de ğer le ri ta ma men gö zar dı eder ler. 

İna nan in san lar dan olu şan bir top lum da ise in san la ra yar dım et mek, fe da kar lık -
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ta bu lun mak övü len ve tav si ye edi len bir mü min ah la kı dır. Müs lü man, ih ti yaç için -
de ola na sev dik le rin den in fak eder ve bu nun kar şı lı ğı nı da sa de ce Rab bin den bek -
ler:

Ger çek ten Al lah'ın Ki ta bı nı oku yan lar, na ma zı dos doğ ru kı lan lar ve ken di le ri ne
rı zık ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak eden ler; ke sin ola rak za ra ra uğ -
ra ma ya cak bir ti ca re ti uma bi lir ler. (Fa tır Su re si, 29)

Ku ran ah la kı nın ya şan ma dı ğı top lum lar da kim se kim se nin iyi li ği ni, sağ lı ğı nı,
ra ha tı nı, gü ven li ği ni dü şün mez. Her kes ben cil ce ken di ni dü şü nür; amaç  da ha çok
pa ra ka zan mak, da ha çok çı kar el de et me k, da ha çok mal edin mek tir. Böy le bir in -
san çev re sin de ya şa nan la rı gör mez lik ten ge lir. Aç lık için de olan la rı gö rün ce on la ra
yar dım et mek ak lın dan geç mez, is raf et me ye de vam eder. Hak sız ka zanç sağ la dı -
ğın da mağ dur et ti ği ki şi le rin far kı na va rır, ama bu onu yap tı ğı iş ten vaz ge çir mez.
İn san lar an cak bir çı kar kar şı lı ğın da bir bir le ri ne iyi dav ra nır lar. 

Hır sız lı ğın, rüş ve tin, in ti har la rın, su is ti mal le rin, sos yal ada let siz li ğin kö ke nin de
de Ku ran ah la kı nın ya şan ma ma sı yat mak ta dır. Oy sa Ku ran ah la kı na sa hip olan ki -
şi her du rum da ada let li dav ra nır, sü rek li iyi iş ler ya pıp, Al lah'ın rı za sı nı ve son suz
ahi ret yur du nu ka zan ma yı is ter. Ay rı ca böy le üs tün bir ah la ka sa hip olan in san la -
rın ya şa dı ğı top lum da da ada let her şart ta uy gu la nır. 

İş te yak laş mak ta olan bu kut lu dö nem de ada le ti uy gu la ya cak, Ku ran ah la kı nı
tüm in ce lik le riy le ya şa ya cak ve in san la ra teb liğ ede cek üs tün ah lak lı in san lar ola -
cak tır. Al tın çağ'da tüm in san la rın çok bü yük bir hu zur, gü ven ve kon for için de ya -
şa ya cak la rı or ta mın en önem li se bep le rin den bi ri Müs lü man la rın gü zel ah la kı dır.
Bol luk, be re ket ve zen gin lik çok yük sek bir se vi ye ye ula şa cak, ih ti yaç için de kim se
kal ma ya cak, ha ya tın her anın da çok has sas bir ada let, in san lar ara sın da çok bü yük
bir eşit lik ya şa na cak tır. 

Al tın çağ'da Ada let
Pey gam ber Efen di miz'in ha dis le rin de bil di ril di ği ne gö re Al tın çağ ön ce sin de top -

lum da çok bü yük bir bo zul ma ve ada let siz lik hü küm sü re cek tir. Hır sız lık, sah te kar -
lık, do lan dı rı cı lık  ala bil di ği ne ar ta cak, ih ti yaç için de olan gö ze til me ye cek, sa de ce
çok kü çük bir züm re bol luk için de ya şa ya cak tır. Ku ran ah la kı nın ha kim ol du ğu dö -
nem de, ya ni Al tın çağ'da ise top lu mun her ke si min de ger çek an lam da ada let, hu zur
ve gü ven do lu bir or tam ola cak tır. Ya şa nan bu ada let do lu or ta mın bir so nu cu ola -
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rak in san lar hiç bir sah te kar lı ğa, kö tü lü ğe, ha ram fi il le re de ya naş ma ya cak lar dır.
Çok bü yük bir hu zur ve gü ven sağ la na cak tır. Ahir za man da ya şa na cak olan ada let
do lu or tam dan ha dis ler de şu şe kil de bah se dil mek te dir:

… Yer yü zü zu lüm ve iş ken ce ile dol du ğu gi bi onu doğ ru luk ve ada let le dol du rur.18

Yer yü zü, zu lüm ve iş ken ce ye ri ne ada let le do la cak tır. 19

… Dün ya ada let ve hak la rın ye ri ni bul ma sı ile do lar...20

Ada let o ka dar bol ola cak ki, zor la alı nan her mal sa hi bi ne ge ri ve ril di ği gi bi, bir in -

sa nın baş ka sı na ait olup da, di şin de kal mış bir şey bi le sa hi bi ne ia de edi le cek tir... Yer -

yü zü em ni yet le do la cak ve hat ta bir kaç ka dın, yan la rın da hiç er kek ol mak sı zın, ra -

hat lık la, hac ca gi de cek tir.21

Ma lı, eşit bir şe kil de in san la ra da ğı ta cak tır. Onun ada le ti her ye ri kap la ya cak.
Zu lüm ve fısk la do lu olan dün ya, o gel dik ten son ra ada let le do lup ta şa cak tır...
Hz. Meh di'nin za ma nın da, ada let o ka dar bol ola cak ki, zor la alı nan her mal sa -
hi bi ne ge ri ve ril di ği gi bi, bir in sa nın baş ka sı na ait olup da, di şin de kal mış bir -
şey bi le sa hi bi ne ia de edi le cek tir... Yer yü zü em ni yet le do la cak ve hat ta bir kaç
ka dın, yan la rın da hiç er kek ol mak sı zın, ra hat lık la, hac ca gi de cek tir.22

Al lah Ada le ti Em re der

Ey iman eden ler, ken di niz, an ne-ba ba nız ve ya kın la rı nız aley hi ne bi le ol sa, Al lah

için şa hit ler ola rak ada le ti ayak ta tu tun. (On lar) is ter zen gin ol sun, is ter fa kir ol -

sun; çün kü Al lah on la ra da ha ya kın dır. Öy ley se ada let ten dö nüp he va (tut ku la -

rı)nı za uy ma yın. Eğer di li ni zi eğip bü ker (sö zü ge ve ler) ya da yüz çe vi rir se niz,

şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (Ni sa Su re si, 135)

Yu ka rı da ki ayet te bil di ril di ği gi bi Al lah mü min le re her za man için ada let li ol ma -
la rı nı em ret miş tir. Ku ran ah la kı nın ha kim ol du ğu bir dö nem de de bu ne den le ada -
let, ina nan lar ta ra fın dan tam an la mıy la ya şa na cak tır. Tüm in san la rın her tür lü im -
kan dan fay da lan ma sı sağ la na cak, is te ye ne is te dik le ri mis liy le ve ri le cek, ih ti yaç için -
de olan ko ru nup, gö ze ti le cek tir. Bu yüz den de in san lar Ku ran ah la kı na uy ma yan
hiç bir dav ra nış ta bu lun ma ya cak, hak sız lık, zu lüm ta ma men or ta dan kal ka cak tır.

Al tın çağ'da Ku ran'da ki her ayet çok bü yük bir ti tiz lik le uy gu la na cak, bu nun so -
nu cun da da cen net ben ze ri, hu zur, ba rış ve gü zel lik do lu bir or tam olu şa cak tır. Bu
or tam da ya şa yan bir Müs lü ma nın en önem li özel lik le rin den bi ri ise her du rum ve
şart ta ada le ti ayak ta tut ma sı, in san la rın ada let için de ya şa ma la rı için ça ba sarf et me -
si ve ken di si nin de bu ko nu da hiç bir za man ta viz ver me me si dir. Ku ran ah la kı nın
ya şan dı ğı bir top lum da ha ya tın her anın da ada let ayak ta tu tu la cak tır. Hiç bir in sa -
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nın hak sız lı ğa uğ ra ma sı na, eme ği nin kar şı lı ğı nı al ma ma sı na, se fa let için de ya şa ma -
sı na, ge çim sı kın tı sı çek me si ne izin ve ril me ye cek tir. Hiç bir in san dan ya pa bi le ce ğin -
den faz la sı is ten me ye cek, bu nun ya nın da her tür lü ko lay lık ve im kan da sağ la na -
cak tır. Ku ran'da iman eden kul la rın, in san lar ara sın da her za man için hak ve ada -
let le hük met me le ri ni em re den ayet ler den ba zı la rı şu şe kil de dir:

Şüp he siz Al lah, ada le ti, ih sa nı, ya kın la ra ver me yi em re der; çir kin utan maz lık lar -

dan (fah şa dan), kö tü lük ler den ve zor ba lık lar dan sa kın dı rır. Si ze öğüt ver mek te -

dir, umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz. (Nahl Su re si, 90)

Şüp he siz Al lah, si ze ema net le ri eh li ne (sa hip le ri ne) tes lim et me ni zi ve in san lar

ara sın da hük met ti ği niz de ada let le hük met me ni zi em re di yor... (Ni sa Su re si, 58)

Ya rat tık la rı mız dan, hak ka yö nel tip-ile ten ve onun la ada le ti kı lan (uy gu la yan) bir

üm met var dır. (Araf Su re si, 181)

Ey iman eden ler, adil şa hid ler ola rak, Al lah için, hak kı ayak ta tu tun. Bir top lu lu -

ğa olan ki ni niz, si zi ada let ten alı koy ma sın. Ada let ya pın. O, tak va ya da ha ya kın -

dır... (Ma ide Su re si, 8)

Gü nü müz de dün ya üze rin de çok bü yük bir ada let siz lik ve in san lar ara sın da eşit
ol ma yan bir ge lir da ğı lı mı ya şan mak ta dır. Aç lık tan ölen ço cuk lar ya da tek bir ek -
mek için bir bir le ri ni öl dür me ye ça lı şan in san la rın gö rün tü sü ak la he men sos yal
ada le ti ge ti rir. Dün ya nın en zen gin 200 ki şi si nin ser vet le ri nin 2.5 mil yar in sa nın ser -
ve ti ne denk gel me si, dün ya üze rin de ya şa nan ada let siz sis te min en açık gös ter ge si -
dir. Bu in san lar ha la ser vet le ri ne ser vet kat mak la uğ ra şır lar ken, akıl la rın dan bir an
bi le bu in san la ra yar dım et mek geç me mek te dir. Sırf zevk ve se fa hat için har ca nan
ya da amaç sız ca yı ğı lıp bi rik ti ri len pa ra lar, bel ki de aç lık tan ölen yüz bin ler için bir
çı kış yo lu, kur tu luş umu du ola bi le cek ken, bu in san lar dan yüz çev ril miş tir. Al lah
ayet le rin de yok sul la ra, ih ti yaç için de olan la ra yar dım et me yen bu in san ka rak te ri ni
şu şe kil de an la tır:

Ha yır; ak si ne, siz ye ti me ik ram et mi yor su nuz. Yok su la ye dir mek için bir bi ri ni zi

teş vik et mi yor su nuz. Mi ra sı, sı nır ta nı maz (he lal, ha ram al dır maz) bir tarz da yi -

yor su nuz. Ma lı 'bir yığ ma tut ku su ve hır sıy la' se vi yor su nuz. (Fecr Su re si, 17-20)

Bun lar ben cil lik, ken di çı kar la rı nı dü şün me, yar dım laş ma ve da ya nış ma duy gu -
la rı nın yok ol ma sı gi bi ah la ki bo zul ma la rın so nuç la rı dır. Bu du rum da da yi ne tek
çö züm Ku ran ah la kı nın top lum lar da yay gın şe kil de ya şan ma sı ola cak tır. Çün kü
Ku ran'da ta rif edi len ah la ka sa hip in san lar, adil, şef kat li, mer ha met li, ih ti yaç için de
ola na yar dım eden kim se ler dir ve an cak böy le bir ah la ka sa hip olan in san la rın var -
lı ğıy la yer yü zün de ada let, bol luk ve be re ket li bir ha yat ger çek le şe bi lir. 
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Ku ran'da in san lar ara sın da ki sos yal ada le tin sağ lan ma sı na yö ne lik tav si ye le rin
bu lun du ğu ayet ler den ba zı la rı şun lar dır:

Sev di ği niz şey ler den in fak edin ce ye ka dar as la iyi li ğe ere mez si niz. Her ne in fak
eder se niz, şüp he siz Al lah onu bi lir. (Ali İm ran Su re si, 92)
Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti rip de Al lah yo lun da har ca ma yan lar... On la ra acı bir aza -
bı müj de le. (Tev be Su re si, 34)
Ey iman eden ler, ka zan dık la rı nı zın iyi ola nın dan ve si zin için yer den bi tir dik le -
ri miz den in fak edin. Ken di ni zin göz yum ma dan ala ma ya ca ğı nız ba ya ğı şey le ri
ver me ye kal kış ma yın ve bi lin ki, şüp he siz Al lah, hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır,
övül me ye la yık olan dır. (Ba ka ra Su re si, 267)
Sa da ka la rı açık ta ve rir se niz ne iyi; fa kat giz le yip fa kir le re ve rir se niz bu, si zin için
da ha ha yır lı dır. O, gü nah la rı nız dan bir kıs mı nı ba ğış lar. Al lah, yap tık la rı nız dan
ha be ri olan dır. (Ba ka ra Su re si, 271)
Ve on lar-Rab le ri nin yü zü nü (hoş nut lu ğu nu) is te ye rek sab re der ler, na ma zı dos -
doğ ru kı lar lar, ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak eder -
ler ve kö tü lü ğü iyi lik le sa var lar. İş te on lar, bu yur dun (dün ya nın gü zel) so nu cu
(ahi ret mut lu lu ğu) on lar için dir. (Rad Su re si, 22)
On lar, bol luk ta da, dar lık ta da in fak eden ler, öf ke le ri ni ye nen ler ve in san lar (da -
ki hak la rın)dan ba ğış la ma ile (vaz)ge çen ler dir. Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver. (Ali
İm ran Su re si, 134)
(Sa da ka lar) Ken di le ri ni Al lah yo lun da ada yan fa kir ler için dir ki, on lar, yer yü zün -
de do laş ma ya güç ye ti re mez ler. İf fet le rin den do la yı bil me yen on la rı zen gin sa nır.
(Ama) Sen on la rı yüz le rin den ta nır sın. Yüz süz lük ede rek in san lar dan is te mez ler.
Ha yır dan her ne in fak eder se niz, şüp he siz Al lah onu bi lir. (Ba ka ra Su re si, 273)
Eğer (borç lu) zor luk için dey se, ona el ve riş li bir za ma na ka dar sü re (ve rin). (Bor cu)
Sa da ka ola rak ba ğış la ma nız ise, si zin için da ha ha yır lı dır; eğer bi lir se niz. (Ba ka ra
Su re si, 280)
Ken di le ri, ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la, ye ti me ve esi re ye di -
rir ler. "Biz si ze, an cak Al lah'ın yü zü (rı za sı) için ye di ri yo ruz; siz den ne bir kar şı -
lık is ti yo ruz, ne bir te şek kür." (İn san Su re si, 8-9)
"İş te ye ti mi itip-ka kan, yok su lu do yur ma yı teş vik et me yen odur." (Ma un Su re si,
2-3)
Si ze ne olu yor ki, Al lah yo lun da in fak et mi yor su nuz? Oy sa gök le rin ve ye rin mi -
ra sı Al lah'ın dır. İçi niz den, fe tih ten ön ce in fak eden ve sa va şan lar (baş ka sıy la) bir
ol maz. İş te on lar, de re ce ola rak son ra dan in fak eden ve sa va şan lar dan da ha bü -
yük tür. Al lah, her bi ri ne en gü zel ola nı va'det miş tir. Al lah, yap tık la rı nız dan ha -
ber dar dır. (Ha did Su re si, 10)
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Al tın çağ, Al lah'ın tüm bu emir le ri nin ek sik siz ola rak ye ri ne ge ti ril di ği, ada le tin,
fe da kar lı ğın, yar dım se ver li ğin en yo ğun ola rak ya şan dı ğı, kut lu bir dö nem ola cak -
tır. Bu kut lu dö nem de ma lı olan hiç bir sı kın tı duy ma dan ih ti ya cı ola na ve re cek, her -
kes bir bi ri nin ra ha tı nı, re fa hı nı ve kon fo ru nu dü şü ne cek tir. Bu pay laş ma nın so nun -
da her kes eşit re fah se vi ye si ne ula şa cak, aç lık, se fa let gi bi pek çok so run ken di li ğin -
den çö zü le cek tir. 

Al tın çağ'da Top lum Ya şan tı sı ve Dev le te Say gı
Al tın çağ'da ya şa na cak olan tüm bol luk, tek no lo jik ge liş me ler ve sa nat sal gü zel -

lik le rin ya nı sı ra top lum ya şan tı sı da son de re ce hu zur lu ola cak tır. Al lah, iman eden
ve di ni ne yö ne len in san la ra, o dö ne me dek gö rül me miş gü zel lik te bir ya şam su na -
cak tır. Çün kü Al lah Ku ran'da gü zel lik ya pan, Ku ran ah la kı na uyan kul la rı na gü zel -
lik va at et miş tir:

Al lah ba rış yur du na ça ğı rır ve ki mi di ler se dos doğ ru yo la yö nel tip-ile tir. Gü zel lik
ya pan la ra da ha gü ze li ve faz la sı var dır. On la rın yüz le ri ni ne bir ka rar tı sa rar, ne
bir zil let, iş te on lar cen ne tin hal kı dır lar; ora da sü re siz ka la cak lar dır.  (Yu nus Su -
re si, 25-26)

İş te yu ka rı da ki ayet te "gü zel lik ya pan" in san la ra va at edi len "ba rış yur du" Al tın -
çağ'da tam an la mıy la ya şa na cak tır. Böy le bir ya şa mı sağ la yan en önem li et ken ise
kuş ku suz Ku ran ah la kı nın ek sik siz ola rak uy gu lan ma sı ola cak tır. 

Pe ki bu hu zur ve sü ku net or ta mı na sıl sağ la na cak tır?
Bi lin di ği gi bi bir top lum da hu zur ve sü ku net, o top lum da ki in san la rın dev le te ve

onun tüm bi rim le ri ne gös ter dik le ri ita at, say gı ve gü ven le sağ la na bi lir. Ku ran'da ise
"ita at" mak bul bir ah lak özel li ği ola rak teş vik edil mek te dir. Al lah müs lü man la ra
pek çok aye tiy le ita ati em ret mek te dir. Do la yı sıy la Ku ran'a uyan in san la rın ya şa dı -
ğı bir top lum ha ya tı ay nı za man da da, dev le te ita atin ve say gı nın en yük sek de re -
ce de ya şan dı ğı bir or tam dır.

Ay rı ca Al lah Ku ran'da in san la rı "boz gun cu luk tan" da men et miş tir. Bu ko nuy la
il gi li pek çok ayet var dır:

…Al lah'ın ver di ği rı zık tan yi yin, için ve yer yü zün de boz gun cu luk (fe sad) ya pa rak
ka rı şık lık çı kar ma yın.  (Ba ka ra Su re si, 60)
O, iş ba şı na geç ti mi (ya da sır tı nı çe vi rip git ti mi) yer yü zün de boz gun cu luk çı kar -
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ma ya, eki ni ve nes li he lak et me ye ça ba har car. Al lah ise, boz gun cu lu ğu sev mez.
(Ba ka ra Su re si, 205)
Dü ze ne ko nul ma sı (ıs lah)ın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk (fe sad) çı kar ma -
yın; O'na kor ka rak ve umut ta şı ya rak dua edin. Doğ ru su Al lah'ın rah me ti iyi lik
ya pan la ra pek ya kın dır. (Araf Su re si, 56)
…Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı olan mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin -
den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de
boz gun cu luk (fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor sa -
nız." "O'na iman eden le ri teh dit ede rek, Al lah'ın yo lun dan alı koy mak için ve on -
da çar pık lık ara ya rak (böy le) her yo lun (ba şı nı) ke sip-otur ma yın. Ha tır la yın ki siz
azın lık ta (ve güç süz) iken O, si zi ço ğalt tı. Boz gun cu luk çı ka ran la rın na sıl bir so -
na uğ ra dık la rı na bir ba kın." (Araf Su re si, 85-86)
Al lah'a ver dik le ri sö zü, onu ke sin ola rak onay la dık tan son ra bo zan lar, Al lah'ın
ulaş tı rıl ma sı nı em ret ti ği şe yi ke sip-ko pa ran lar ve yer yü zün de boz gun cu luk çı ka -
ran lar; iş te on lar, la net on lar için dir ve yur dun kö tü ola nı da on lar için dir. (Rad
Su re si, 25)
Al lah'ın sa na ver di ğiy le ahi ret yur du nu ara, dün ya dan da ken di pa yı nı (na si bi ni)
unut ma. Al lah'ın sa na ih san et ti ği gi bi, sen de ih san da bu lun ve yer yü zün de boz -
gun cu luk ara ma. Çün kü Al lah, boz gun cu luk ya pan la rı sev mez. (Ka sas Su re si, 77)

Müs lü man lar Al lah'ın yu ka rı da ki ayet le rin de ki em ri ge re ği yer yü zün de ka rı şık -
lık çı kar mak tan, sı kın tı lı, kar ma şa do lu or tam lar ya rat mak tan şid det le ka çı nır lar.
Ve Ku ran ah la kı na uy gun hu zur ve su ku net do lu, iti dal li, hoş gö rü lü, her za man so -
run la rı çöz me ara yı şı için de olan, olay la rı tır man dır ma yan ak si ne her za man uz laş -
tı rı cı yön de olan bir tu tum ser gi ler ler. 

İş te Al tın çağ'da ya şa na cak ha yat da Ku ran'ın tüm bu emir le ri ne uy gun ola rak
son de re ce ba rış ve esen lik do lu ola cak tır. İn san lar dev le te duy duk la rı gü ven ve
say gı yı, onun bi rim le ri ne ita at ede rek gös te re cek ler dir. Po li se ve di ğer gü ven lik
güç le ri ne kız gın, ters dav ra nan, zor luk çı ka ran in san lar ol ma ya cak tır. Ak si ne İs lam
ah la kı nı ya şa yan in san lar son de re ce yar dım se ver ve hoş gö rü lü tu tum la rıy la, gü -
ven lik güç le ri nin ya nın da yer ala cak, on la rın iş le ri ni ko lay laş tı ra cak şe kil de ha re ket
ede cek ler dir. Bu ah lak ta ki in san la rın var lı ğı sa ye sin de dün ya dan anar şi, te rör, kar -
ga şa, düş man lık, şid det tü müy le kal ka cak, in san lar hiç gö rül me miş, cen net ben ze ri
bir or ta ma ka vu şa cak lar dır. İn san lar ara sın da kav ga lar, ba ğır tı lar, tar tış ma lar ta ma -
men kal ka cak tır. İn san lar so kak la ra ra hat ça çı ka bi le cek, ge ce gün düz gü ven için de
her yer de do la şa bi le cek ler dir.
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Ha dis ler de, o dö nem de hiç kan dö kül me ye ce ği, hiç bir kar ma şa ve hu zur suz luk
çık ma ya ca ğı pek çok kez vur gu lan mak ta dır:

Nuaym b. Ham mad, Ebu Sa id el- Hud ri'den tah ric et ti; Pey gam be ri miz bu yur du ki:
Za ma nın da uy ku da olan uyan dı rıl maz ve bir dam la kan bi le akı tıl maz.23

Za ma nın da ne bir kim se uy ku sun dan uyan dı rı la cak, ne de bir kim se nin bur nu ka na -
ya cak tır.24

Ay rı ca o dö nem de in san la rın iti dal li ve ita at li dav ra nış la rı sa ye sin de dev let yö -
ne ti mi de çok ra hat la ya cak tır. Dün ya hır sı, ge çim sı kın tı sı gi bi ko nu lar kalk tı ğı ve
in san la ra Al lah kor ku su tel kin edil di ği için, hır sız lık, do lan dı rı cı lık gi bi olay lar ya -
şan ma ya cak tır. Halk araş tır ma ya, doğ ru yu öğ re nip bu na gö re ha re ket et me ye yön -
len di ri le ce ği için ani in fi al le rin oluş ma sı da müm kün ol ma ya cak tır. Bu şe kil de dev -
let, anar şi, te rör, boz gun cu luk, ci na yet, do lan dı rı cı lık ve bun lar gi bi olay lar la uğ raş -
mak zo run da kal ma ya ca ğı için iç te ve dış ta ül ke nin kal kın ma sı ve güç len me si için
ça lı şa bi le cek tir. 

Al tın çağ'da olu şa cak olan bu mu te dil, çağ daş, akıl cı ve me de ni İs lam mo de li,
tüm İs lam dün ya sı na ışık tu ta cak tır. Böy le ce asır lar dır İs lam'ı sar mış olan ko yu ta -
as sup du var la rı yı kı la cak, ger çek din tüm saf lı ğı ve sa de li ğiy le ya şa na cak tır. İs lam
ah la kı nı ya şa yan top lum lar hem ken di iç le rin de ki sos yal so run la rı çö ze cek, hem de
bu sa ye de di ğer ül ke le re ör nek ola cak lar dır. 

Ahir Za man da Din As lı na Dö ne cek tir
Pey gam be ri mi zin ha dis le rin de ahir za ma na yö ne lik bil di ri len bir baş ka ha ber

ise, İs lam'dan uzak din an la yı şı nın ta ma men or ta dan kal kı şı dır. Al tın çağ'da Pey -
gam be ri miz den son ra ge li şen bi dat lar la do lu İs lam an la yı şı ta ma men dü ze le cek ve
din as lı na dö ne cek tir. Ha dis ler de bu ko nu ile il gi li ola rak, ahir za man da kal dı rıl ma -
dık bi da tın kal ma ya ca ğı ve "ay nı pey gam ber gi bi di nin icab la rı nın ye ri ne ge ti ri -
le ce ği" ifa de edil mek te dir.25

Bilindiği gibi Peygamberimiz (sav)'in ve sahabelerin vefatından sonra dinin içine
Kuran ile taban tabana zıt hurafeler, ibadet şekilleri sokulmuş, Resulullah adına
sayısız hadisler, hükümler uydurulmuştur. Ve bunların birçoğu günümüze kadar
gelmiştir. Yüzyıllar süren bu süreç içinde samimi Müslümanlar bunları elden
geldiğince ayıklayarak, dinin aslını ayakta tutmaya çalıştılarsa da, bugün İslam
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adına ortaya atılan birçok konunun
Kuran'da yerinin olmadığı açık bir
gerçektir. Hiç şüphesiz neyin dine uygun
olup neyin olmadığı konusunda başvuru-
labilecek kaynak Kuran ve
Peygamberimiz (sav)'in Kuran'ı tef-
siridir.. Dolayısıyla ahir zamanda dine
sonradan ilave edilmiş hurafeler, Kuran
ölçü alınarak, uygulamadan kaldırılacak-
tır. Ancak bu şekilde gerçek din ortaya
çıkacaktır. 

Bugün birçok kişi din olarak Kuran'da
ve Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnet-
lerinde bildirilenden çok daha farklı bir
İslam anlayışını benimsemiş durum-
dadır. Kuran'ın gözardı edildiği bir
ortamda gerçek anlamda İslam'ın bilin-
mesi ve yaşanması imkansızdır. Nitekim
Kuran'da bildirildiğine göre, ahiret günü
Peygamberimiz (sav) kendi ümmetinin
"Kuran'ı terk ettiğini" söyleyecektir:

Ve el çi de di ki: "Rab bim ger çek ten be nim kav mim, bu Kur'an'ı ter ke dil miş (bir
ki tap) ola rak bı rak tı lar." (Fur kan Su re si, 30)

Ku ran'ı bı ra kıp, on dan yüz çe vi ren le ri ise Al lah şöy le uyar mak ta dır:

Sa na geç miş le rin ha ber le rin den bir bö lü mü nü böy le ce ak ta rı yo ruz. Ger çek ten, sa -
na ka tı mız dan bir zi kir ver dik. Kim bun dan yüz çe vi rir se, şüp he siz kı ya met gü nü
o, bir gü nah-yü kü yük le ne cek tir. On da ebe di ola rak ka lı cı dır lar. Bu, kı ya met gü -
nü on lar için ne kö tü bir yük tür. (Ta ha Su re si, 99-101)

Birçok insanın İslam'dan uzak durmasının ana sebebi din ahlakının olduğundan
çok farklı biçimde anlatılmasıdır. Pek çok kişi, bu geleneğe dayalı dinin bir takım
mantıksızlıklara dayalı olduğunu, sayısız çelişki içerdiğini fark edebilmekte, doğru-
ların ortaya çıkarılmasını beklemektedir. Nitekim Allah ahir zamanda dini aslına
döndürecek ve Kuran ahlakını hakim kılacaktır. O dönem geldiğinde, insanların
Allah'a yakınlaşmasını, din ahlakını yaşamasını engelleyen tüm bu çarpıklıklara
son verilecek, dinin aslında olmayan, sonradan ilave edilmiş birçok hurafe, inanış
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ve ibadet şekli İslam'dan temizlenecektir.  
Al tın çağ'da ya şa na cak çok önem li baş ka bir olay, di nin as lı na dön dü rül me sin de

sa mi mi Müs lü man la rın ça ba sı ve gay re ti dir. Bu dö nem de İs lam ale mi için de ki ih ti -
laf lar, ay rı lık lar or ta dan kal ka cak tır. İs lam ta ri hi nin en bü yük alim le rin den bi ri olan
Muh yid din Ara bi "Fü tü hat-ül Mek ki ye" isim li ese rin de bu ko nu da şu tes pi ti bil dir -
miş tir:

...di ni pey gam be rin za ma nın da ol du ğu gi bi ay nen uy gu la ya cak. Yer yü zün de mez -

hep le ri kal dı ra cak. Ha lis ha ki ki din den baş ka hiç bir mez hep kal ma ya cak.26

İçinde bulunduğumuz dönemde, bazı Müslümanların en temel konularda bile
ihtilafa düştükleri açık bir gerçektir. Kuran'da ise dinde ayrılığa düşülmemesi
emredilmektedir:

İş te si zin üm me ti niz bir tek üm met tir ve Ben de si zin Rab bi ni zim; öy ley se ben -

den kor kup-sa kı nın. An cak on lar, iş le ri ni ken di ara la rın da (fark lı) ki tap lar ha lin -

de böl dü ler; her bir grup, ken di el le rin de olan la ye ti nip se vin mek te dir. (Mu mi -

nun Su re si, 52-53)

Ki on lar Kur'anı par ça-par ça kıl dı lar. (Hicr Su re si, 91)

O: "Di ni dos doğ ru ayak ta tu tun ve on da ay rı lı ğa düş me yin" di ye din den Nuh'a va -

si yet et ti ği ni ve sa na vah yet ti ği mi zi, İb ra him'e, Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi -

zi si zin için de teş ri' et ti (bir şe ri at kıl dı). Se nin ken di le ri ni ça ğır dı ğın şey, müş -

rik le re ağır gel di. Al lah, di le di ği ni bu na se çer ve iç ten ken di si ne yö ne le ni hi da ye -

te er di rir. (Şu ra Su re si, 13)

Bu, Al lah'ın Ki ta bı şüp he siz hak ola rak in dir me sin den dir. Ki tap ko nu sun da an -

laş maz lı ğa dü şen ler ise uzak bir ay rı lık için de dir ler. (Ba ka ra Su re si, 176)

Ku ran'da, İs lam'ın ya şan ma sı çok ko lay bir din ol du ğu, hü küm le rin çok açık ve
net ol du ğu da bil di ril mek te dir. Ne le rin ha ta lı ne le rin doğ ru ol du ğu, han gi dav ra -
nış la rın cen ne te han gi le ri nin ce hen ne me gö tü re ce ği çok açık bi çim de Ku ran'da an -
la tıl mış tır:

� Ku ran'da in san lar için ge re ken her tür lü bil gi nin bu lun du ğu bir çok ayet te vur -
gu lan mış tır:

… Biz Ki tap'ta hiç bir şe yi nok san bı rak ma dık, son ra on lar Rab le ri ne top la na cak -

lar dır. (Enam Su re si, 38)

... Biz Ki ta bı sa na, her şe yin açık la yı cı sı, Müs lü man la ra bir hi da yet, bir rah met ve

bir müj de ola rak in dir dik. (Nahl Su re si, 89)

Böy le ce biz onu, Arap ça bir Kur'an ola rak in dir dik ve on da kor ku la cak şey le ri
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tür lü şe kil ler de açık la dık; umu lur ki kor kup-sa kı nır lar ya da on lar için dü şün me
oluş tu rur. (Ta ha Su re si, 113)
An dol sun, biz bu Kur'an'da, bel ki öğüt alıp-dü şü nür ler di ye, in san lar için her bir
ör nek ten ver dik. (Zü mer Su re si, 27)

� Al lah, Ken di koy du ğu ku ral lar ha ri cin de din adı na hü küm ler icat eden le ri ise
şöy le uyar mak ta dır:

Ey iman eden ler, Al lah'ın si zin için he lal kıl dı ğı gü zel şey le ri ha ram kıl ma yın ve
had di aş ma yın. Şüp he siz Al lah, had di aşan la rı sev mez. (Ma ide Su re si, 87)
Dil le ri ni zin ya lan ye re ni te len dir me si do la yı sıy la şu na he lal, bu na ha ram de me -
yin. Çün kü Al lah'a kar şı ya lan uy dur muş olur su nuz. Şüp he siz Al lah'a kar şı ya lan
uy du ran lar kur tu lu şa er mez ler. (Nahl Su re si, 116)
...Al lah'ın ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ -
ra mış lar dır. On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma mış lar dır.
(Enam Su re si, 140)
� İs lam'ın ya şan ma sı son de re ce ko lay bir din ol du ğu nu Al lah baş ka ayet le rin -

de şöy le bil dir miş tir:

… O, siz le ri seç miş ve din ko nu sun da si ze bir güç lük yük le me miş tir... (Hac Su re -
si, 78)
Al lah, hiç kim se ye güç ye ti re ce ğin den baş ka sı nı yük le mez... (Ba ka ra Su re si, 286)
...Al lah (ağır yük le ri) siz den ha fif let mek is ter: (Çün kü) in san za yıf ola rak ya ra tıl -
mış tır. (Ni sa Su re si, 28)
Al lah si ze güç lük çı kar mak is te mez, ama si zi te miz le mek ve üze ri niz de ki ni me ti
ta mam la mak is ter. Umu lur ki şük re der si niz. (Ma ide Su re si, 6)

� Hz. Mu ham med hak kın da ki aşa ğı da ki ayet te, pey gam be rin ge liş amaç la rın -
dan bi ri nin in san la rın üze rin de ki ağır yük le ri ve zin cir le ri in dir mek ol du ğu be lir til -
mek te dir:

On lar ki, yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği) ya zı lı bu la cak la rı üm mi ha -
ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi ye (Re sul) uyar lar; o, on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di yor,
mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı yor, te miz şey le ri he lal, mur dar şey le ri ha ram kı lı yor
ve on la rın ağır yük le ri ni, üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan lar, des tek
olup sa vu nan lar, yar dım eden ler ve onun la bir lik te in di ri len nu ru iz le yen ler; iş te
kur tu lu şa eren ler bun lar dır. (Araf Su re si, 157)

An dol sun ki Al lah, mü'min le re iç le rin den, ken di le rin den olan bir el çi gön der -
mek le lü tuf ta bu lun muş tur. On la ra ayet le ri ni oku yor, on la rı arın dı rı yor ve on la ra
Ki ta bı ve hik me ti öğ re ti yor. On dan ön ce ise on lar apa çık bir sa pık lık için dey di -
ler. (Al-i İm ran Su re si, 164)
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Ger çek din ise, yu ka rı da ki ayet ler de de ha ber ve ril di ği gi bi ko lay lık üze re ku ru -
lu dur. Pey gam ber Efen di miz de pek çok ha di sin de in san la ra zor luk çı kar tıl ma ma sı
ge rek ti ği ni be lirt miş tir: 

Ko lay laş tı rı nız, güç leş tir me yi niz. Müj de le yi niz, nef ret et tir me yi niz.27

Al lah be ni ruh ba ni yet le gö rev len dir me di. Al lah ya nın da di nin ha yır lı sı ko lay tev -
hid yo lu dur.28

Din de aşı rı lık tan sa kı nı nız. Siz den ön ce ki ler an cak bu yüz den he lak ol du lar.29

Al tın çağ, Al lah'ın em ret ti ği ger çek di nin ek sik siz ola rak ya şa na ca ğı bir dö nem
ola cak tır. Din sa mi mi Müs lü man lar ta ra fın dan as lı na dön dü rü le cek tir.
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K
i tap bo yun ca in ce le di ği miz gi bi Al lah, Ku ran ah la kı na uyan Müs lü -
man la ra cen net ha yat la rın da su nu la cak olan gü zel lik le ri ayet le rin -
de ay rın tı lı ola rak ta rif et miş tir. Al tın dan ır mak lar akan gü zel me -

kan lar, pı nar lar, dur mak sı zın akan kay nak lar, ko nak lar, köşk ler, kı ya fet ler, yi ye cek -
ler, içe cek ler, mü cev her ler, gü zel ah lak la rı na kar şı lık son suz ha yat ta on la ra ve ri le -
cek tir. Cen net Müs lü man la rın her za man ka vuş ma yı is te dik le ri son suz ya şam dır:

Siz ve eş le ri niz cen ne te gi rin; 'se vinç için de ağır la na cak sı nız. On la rın et ra fın da al -
tın tep si ler ve tes ti ler le do la şı lır; ora da ne fis le rin ar zu et ti ği ve göz le rin lez zet
(zevk) al dı ğı her şey var. Ve siz ora da sü re siz ka la cak sı nız. İş te, yap tık la rı nız do -
la yı sıy la mi ras çı kı lın dı ğı nız cen net bu dur. Or da si zin için bir çok mey ve ler var -
dır; on lar dan yi ye cek si niz. (Zuh ruf Su re si, 70-73)

İş te Al tın çağ da tüm Müs lü man la ra böy le gü zel bir ha ya tın dün ya da ha zır la nıp
su nul ma sı dır. Bu dö nem Pey gam ber Efen di miz'in müj de le di ği gi bi cen ne tin kü çük
bir mo de li  ve müj de si dir, Al lah'ın mü min le re bir lüt fu dur. Bol lu ğuy la, be re ke tiy le,
in san la ra sağ la ya ca ğı her tür lü kon fo ruy la ve hu zur do lu or ta mıy la her Müs lü ma -
nın ulaş mak is te ye ce ği bir dö nem, ha ya tı nı Al lah yo lu na ada yan inanç lı kul lar için
dün ya ha ya tın da çok üs tün bir mü ka fat tır. Bu gü zel dö nem le müj de len mek de kuş -
ku suz tüm Müs lü man lar için çok bü yük bir şe ref tir.
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D
arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek amacıyla ortaya

atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan başka bir şey

değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden

bu teori, evrende ve canlılarda çok mucizevi bir düzen bulunduğunun bilim tarafından

ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300 milyonu

aşkın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış

olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak

için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına,

taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahte-

karlıklara dayalıdır.

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihin-

deki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek

sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist

iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı

tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi fark-

lı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlı-

ların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve yaratılışın delillerini diğer pek çok çalışmamızda

bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdı-

ğı büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti olmakla birlikte,

kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en

önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıy-

dı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı

gerçeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu; kendisinin de

kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitabındaki "Teorinin

Zorlukları" başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında

açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından aşılacağını, yeni
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bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umu-

yordu. Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak geli-

şen bilim, Darwin'in umutlarının tam aksine, teorinin

temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç

temel başlıkta incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya

çıktığını asla açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmala-

rı"nın, gerçekte evrimleştirici bir etkiye sahip olduğu-

nu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin

tam aksine bir tablo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce ilkel

dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir

hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer ger-

çekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında

bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce,

iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o

"ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir plan ve

düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meyda-

na geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda orta-

ya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunları-

na aykırı bir iddiadır.  

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti. Çünkü onun

dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını

varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan "spontane jenerasyon" adlı teoriye göre,

cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabileceklerine
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inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin

yemek artıklarından, farelerin de buğ-

daydan oluştuğu yaygın bir düşüncey-

di. Bunu ispatlamak için de ilginç

deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavra-

nın üzerine biraz buğday konmuş ve

biraz beklendiğinde bu karışımdan

farelerin oluşacağı sanılmıştı. Etlerin

kurtlanması da hayatın cansız madde-

lerden türeyebildiğine bir delil sayılı-

yordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı

ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendilikle-

rinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip

bıraktıkları gözle görülmeyen larvalar-

dan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde ise, bakterilerin cansız

maddeden oluşabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu.

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl sonra, ünlü Fransız biyolog

Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı kesin   olarak çürüttü. Pasteur yap-

tığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti: "Cansız

maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür."31

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun süre direndi-

ler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin karmaşık yapısını ortaya çıkardıkça, haya-

tın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçersizliği daha da açık hale geldi.

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar
20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog

Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attığı birtakım tezlerle, canlı

hücresinin tesadüfen meydana gelebileceğini ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalış-

malar başarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı:

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluş-

turmaktadır." 32

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu çözüme kavuş-

turacak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı
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Stanley Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi.

Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği

gazları bir deney düzeneğinde birleştirerek ve bu karışı-

ma enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan

birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtı-

lan bu deneyin geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan

atmosferin gerçek dünya koşullarından çok farklı oldu-

ğu, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.33

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de

kullandığı atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti.34

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl

boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla

sonuçlandı. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeo-

kimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 yılın-

da yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla

girdiğimizde sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş

problemle karşı karşıyayız: Hayat yeryüzünde nasıl

başladı?35

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 
Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu

denli büyük bir açmaza girmesinin başlıca nedeni, en

basit sanılan canlı yapıların bile olağanüstü derecede

kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insa-

noğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız

maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla açıklana-

mayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taşı olan proteinlerin rastlantısal

olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de
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1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olasılıklar pratik olarak "imkansız"

sayılır. Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü

ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin, eğer kağıda

dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kütüphane oluşturacağı

hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım özelleşmiş

proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de

ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı oldukların-

dan, eşlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir.

Bu ise, hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San

Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific

American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA ve

DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede

ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün

değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla

mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.36

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya çık-

ması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu ger-

çek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kıl-

maktadır.  
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Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim mekaniz-

maları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimleştirici güce

sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. 

Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon" mekanizma-

sına bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının isminden de açıkça anla-

şılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon Yoluyla...

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam mücadelesi içinde,

doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı düşüncesine dayanır.

Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha hızlı

koşabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireyler-

den oluşacaktır. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez, onları başka

bir canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez. Dolayısıyla doğal seleksiyon meka-

nizması hiçbir evrimleştirici güce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkınday-

dı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal selek-

siyon hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı.37

La marck'ın Et ki si
Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi döneminin

ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalışmıştı.

Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog Lamarck'a göre, canlılar yaşamları

sırasında geçirdikleri fiziksel değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesi-

le biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a

göre zürafalar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların yapraklarını yemek için

çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni adlı kitabında,

yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara dönüştüğünü iddia

etmişti.38

Ama Mendel'in keşfettiği ve 20. yüzyılda gelişen genetik bilimiyle kesinleşen

kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılması efsanesini

kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon "tek başına" ve dolayısıyla tümüyle etki-

siz bir mekanizma olarak kalmış oluyordu.
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Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların sonlarında,

"Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attı-

lar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanına "faydalı değişiklik sebebi" olarak

mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama

hataları sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen,

Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan

milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kom-

pleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonu-

cunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel

gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara

zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül

üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B.

G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve

en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir gelişme

meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir orga-

nizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz olacaktır ya da

zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol saatini geliştir-
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meyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz ola-

caktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir.39

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren mutasyon

örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu görüldü. Anlaşıldı ki,

evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdiği mutasyonlar, gerçekte can-

lıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun

en sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim meka-

nizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına

hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekanizması" olmadı-

ğını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadığına göre de, evrim denen hayali

süreç yaşanmış olamaz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en açık gös-

tergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden türe-

mişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün

türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl

süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 
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Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm

süreci içinde sayısız "ara türler"in oluşmuş ve

yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini

taşımalarına rağmen, bir yandan da bazı

sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı

balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalı-

dır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir

yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-

kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir

geçiş sürecinde oldukları için de, sakat,

eksik, kusurlu canlılar olmalıdır.

Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına

inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş

formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayılarının ve

çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu garip canlıların

kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin

Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri mutlaka

yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntı-

ları arasında bulunabilir.40

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir türlü bulu-

namadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluşturduğunu

görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties

on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız

ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil

de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı,

fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak

bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu

değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu

benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.41

Fosil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin önün de
çok bü yük bir en gel dir. Çün kü bu ka yıt lar,
can lı tür le ri nin, ara la rın da hiç bir ev rim sel
ge çiş for mu bu lun ma dan, bir an da ve ek -
sik siz ya pı la rıy la or ta ya çık tık la rı nı gös ter -
mek te dir. Bu ger çek, tür le rin ay rı ay rı ya -
ra tıl dık la rı nın is pa tı dır. 
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YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR

Fosil ler, ev ri min hiç bir za man ya şan -
ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo sil ka yıt la rı nın
or ta ya koy du ğu gi bi, can lı lar sa hip ol -
duk la rı tüm özel lik ler le bir an da var
ol muş lar ve soy la rı de vam et ti ği müd -
det çe en kü çük bir de ği şik lik ge çir me -
miş ler dir. Ba lık lar hep ba lık, bö cek ler
hep bö cek, sü rün gen ler hep sü rün gen
ola rak var ol muş tur. Tür le rin aşa ma
aşa ma oluş tu ğu id di ası nın bi lim sel
hiç bir ge çer li li ği yok tur. Tüm can lı la rı
ya ratan Al lah'tır.

Güneş Balığı 
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 54 – 37 milyon yıl

Çayır Sivrisineği
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 48-37 milyon yıl

Deniz Kestanesi
Dönem: Paleozoik zaman,
Karbonifer dönemi
Yaş: 295 milyon yıl
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Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl

Köpüklü Ağustos Böceği
Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl



Dar win'in Yı kı lan Umut la rı
Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hummalı

fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına rastlanamamıştır. Yapılan

kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin

aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya

çıktıklarını göstermiştir. Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir

evrimci olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya da

sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız; kademeli

evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.42

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş formu olmadan

eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin

tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delil-

dir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden evrimleştiği hiçbir atası olmadan, bir

anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmış olma-

sıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki

açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir

biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle olmadıysa, bir
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Ev rim te ori si, can lı tür le -
ri nin ya vaş de ği şim ler le
bir bir le rin den ev rim leş -
tik le ri ni id dia eder. Oy sa
fo sil ka yıt la rı bu id di ayı
açık ça ya lan la mak ta dır.
Ör ne ğin 530 mil yon yıl
ön ce baş la yan Kamb ri -
yen de vir de, bir bi rin den
çok fark lı olan on lar ca
can lı tü rü bir an da or ta -
ya çık mış tır. Üst te ki çi -
zim de tas vir edi len bu
can lı lar çok komp leks
ya pı la ra sa hip tir ler. Je -
olo jik dil de "Kamb ri yen
Pat la ma sı" ola rak ta nım -
la nan bu ger çek, ya ra tı lı -
şın açık bir de li li dir.



değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrim-

leşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

de ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmış

olmaları gerekir.43

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya

çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandığının aksine,

evrim değil Yaratılıştır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insanın köke-

ni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde maymunsu birtakım

yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreç-

te, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir.

Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis

3) Homo erectus

4) Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymunu" anla-

mına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar gerçekte soyu tükenmiş

bir maymun türünden başka bir şey değildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof.
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İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı
des tek le yen hiç bir fo sil
ka lın tı sı yok tur. Ak si ne,
fo sil ka yıt la rı in san lar
ile may mun lar ara sın da
aşı la maz bir sı nır ol du -
ğu nu gös ter mek te dir.
Bu ger çek kar şı sın da
ev rim ci ler, ger çek dı şı
bir ta kım çi zim ve ma -
ket le re umut bağ la mış -
lar dır. Fo sil ka lın tı la rı -
nın üze ri ne di le dik le ri
mas ke le ri ge çi rir ve ha -
ya li ya rı may mun-ya rı
in san yüz ler oluş tu rur -
lar. 



Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin

Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu

canlıların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla

hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir.44

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani insan olarak

sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar, Australopithecuslar'dan

daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek

hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı

sınıfların arasında evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisi-

nin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapi-

ens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. 45

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens"

sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası olduğu izlenimi-

ni verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları, Australopithecus, Homo habi-

lis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıkları-

nı göstermektedir.46

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern

zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapi-

ens (insan) ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır.47

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçersizliği-

ni açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologlarından Stephen

Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın, Darwinist teorinin içine girdiği

bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı) çizgisi

varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri diğerinden

gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme tren-

di göstermemektedirler.48

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "yarı may-

mun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla ayakta tutul-

maya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masal-

dan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde

15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord
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Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen, ortada maymunsu canlılardan insa-

na uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel olarak kabul etti-

ği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dallarına kadar bir yelpaze

oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere

dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilim-

leri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayı-

lan kısımda ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama"

kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu

şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu alan-

lara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasına- gir-

diğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herşeyin mümkün olduğunu

görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları

aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.49

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım insanla-

rın buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından ibarettir.

Dar win For mü lü!
Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz evrimci-

lerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların bile anlayabileceği

kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla bu

akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluş-

turmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir şekilde diğer canlıları ve insanı mey-

dana getirmişlerdir. şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot,

potasyum gibi elementleri biraraya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını,

hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz. İsterseniz bu konu-

da bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle

dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan fosfor,

azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysun-

lar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını
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gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karışımların içine, iste-

dikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluşma

ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve

nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına

da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula,

kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli

varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi şartların var olması

gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yap-

sınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları,

kanaryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakla-

rı, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları,

karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk

renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar.

Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile

elde edemezler. Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluşturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda başka kararlar

alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altın-

da izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla

hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır.

Evrimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki örnekte

olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji
Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu ise göz ve

kulaktaki üstün algılama kalitesidir. Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl

görürüz?" sorusuna kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya

ters olarak düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dön-

üştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya

ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde görün-

tü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bulunduğu

yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın asla ulaşma-

dığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri
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karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi bile

her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin şu anda okuduğunuz

kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. şu

anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü?

Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin üretti-

ği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu net-

liğe ulaşmak için çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta,

araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine bir TV ekra-

nına bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve

kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü

gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme

kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapa-

bildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün değil, kaldı ki

bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi

durur. Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz.

Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın tesadü-

fen oluştuğunu iddia etmektedirler. şimdi biri size, odanızda duran televizyon tesa-
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Gözü ve kulağı, kamera ve ses
kayıt cihazları ile kıyasladığımız-
da bu organlarımızın söz konusu
teknoloji ürünlerinden çok daha
kompleks, çok daha başarılı, çok
daha kusursuz yapılara sahip
olduklarını görürüz.



düfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluşturan aleti mey-

dana getirdi dese ne düşünürsünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını

şuursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet tesadüfen

oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadüfen oluşamayacağı

çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak

kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini

güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dön-

üştürerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki

duyma merkezinde gerçekleşir. Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin,

ışık gibi sese de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de

olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Ses

geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir orta-

mın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içinde-

ki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için

de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri,

birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır.

Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağ-

men kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. En büyük

müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini düşünün. Sesi kaydettiğin-

de mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluşur veya

müzik setini açtığınızda daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız.

Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusur-

suzdur. Bir insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya para-

zitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan yara-

tıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir görün-

tü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır.

Ancak görme ve işitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha

vardır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?
Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuşların cıvıltı-

larını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

ALTINÇAĞ

114



İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elektrik sinyali

olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün

beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkında-

ki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyalleri-

ni görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir

şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücrelerine ait

değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret olduğunu zanneden Darwinist-

materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın

yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için

kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç santimetre-

küplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ışıklı olarak

sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan korkup, O'na sığınması gerekir. 

Ma ter ya list Bir İnanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla açıkça çeli-

şen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddia-

sı bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi

yoktur ve fosiller teorinin gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını göstermekte-

dir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kena-

ra atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek

çok düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin

gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bilime sal-

dırı" olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden asla vaz-

geçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü

körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getirilebilecek yegane materyalist

açıklama olduğu için benimsemektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir gene-

tikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce mater-

yalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:
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Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş, doğru var-

sayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan

şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' bağ-

lılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemle-

rini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de,

İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.50

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan bir

dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir varlık olma-

dığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır.

Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanla-

rın, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi için-

deki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden

oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür.

Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için,

bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise, şu açık

gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcının

eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen

ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür
Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin etkisi altın-

da kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan, bilim ve medeniyetten

uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması imkansız bir

iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içine

birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karışımından zaman

içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin,

Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanat-

çıların, bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inan-

maktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, pofesörler, kül-

türlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük

ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde

insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan
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tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görme-

lerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. 

Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz.

İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin için-

den bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve

akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akıl-

sızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten

aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları

şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez; inan-

mazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin üze-

rinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla gör-

mezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta

daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi’nde ise bu insanların mucizeler görseler bile inanmayacak

kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:
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Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yükselseler de,
mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz" diye-
ceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanların ger-

çeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün bozulmaması ise,

kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya bir-

kaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inan-

maları anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve can-

sız atomların ani bir kararla biraraya gelip; olağanüstü bir organizasyon, disiplin,

akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık için uygun olan

her türlü özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle dona-

tılmış canlıları meydana getirdiğine inanmasının, "büyü"den başka bir açıklaması

yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kimselerin,

yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as) ve Firavun arasında

geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa (as), Firavun'a hak dini anlattı-

ğında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların toplandığı

bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz. Musa (as), büyücülerle karşılaştığında, büyücü-

lere önce onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı bir ayet

şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini büyüleyi-
verdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldular.
(Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la  -Hz. Musa

(as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onla-

rın attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü,

ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverince) bir de
baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor. Böylece hak
yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş
oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler.  (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu kişi-

lerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile, söz konusu insanlar

küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında
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son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer

bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü

bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evri-

mi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm

Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin tarih

kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek

kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edil-

mesini hayretle karşılayacaktır.51

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar "tesadüf-

ler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük

aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu şiddetli büyü, büyük

bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır.

Evrim aldatmacasının sırrını öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını

hayret ve şaşkınlıkla düşünmektedir.
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Dediler
ki: "Sen yücesin,

bize öğrettiğinden başka
bizim hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herşeyi bilen, 
hüküm ve hikmet sahibi 

olansın."
(Bakara Suresi, 32)
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