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Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956

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

mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa -

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

re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu -

lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin

sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide -

olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri

bu lun mak ta dır.

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

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

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

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

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

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

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

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

zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul -

lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis -

tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len

iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok

bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu son sö zü söy -

le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın

teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Al lah'ın

var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin -

de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük

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

mek tir.

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

tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya,

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

ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul -

ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya -
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nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca,

İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça,

Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan -

zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vel hi (Ma -

uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır.

Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz -

li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol du ğu nu, bu hiz met te ki et ki, ba şa rı ve sa -

mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge nel ka na atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın

çek tik le ri ezi yet le rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul -

ma nın yo lu ise, din siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon -

ma sı ve Ku ran ah la kı nın, in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma sı -

dır. Dün ya nın gün den gü ne da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve kar -

ga şa or ta mı dik ka te alın dı ğın da bu hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li bir bi -

çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Ak si hal de çok geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan Ha run Yah ya kül li ya tı, Al lah'ın

iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru -

luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.







● Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne -

de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı -

sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne

ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol mguş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu

göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za

ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı

bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül -

müş tür.

● Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın -

da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ -

ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak -

lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

● Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe

her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki -

tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun -

da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve

an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

● Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık -

lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku -

yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir -

le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

● Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma -

sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve

ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem,

bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

● Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le -

ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak -

tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re -

cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na

şa hit ola cak tır.

● Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da -

ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me yen üs lup la ra, bur kun -

tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 



Onlar, ayakta iken, otururken, yan
yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve

yerin yaratılışı konusunda düşünürler. 
(Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu
boşuna yaratmadın. Sen pek Yücesin, 

bizi ateşin azabından koru." 
(Al-i İmran Suresi, 191)
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ün ya ya gel me den ön ce yok ol du ğu nu zu ve yok ken bir an da var

ol du ğu nu zu hiç dü şün dü nüz mü?

Sa lo nu nuz da her gün gör dü ğü nüz çi çe ğin kap ka ra, ça mur lu

bir top rak tan, na sıl olup da mis gi bi bir ko kuy la ve ren ga renk çık -

tı ğı nı hiç dü şün dü nüz mü? 

Çev re niz de uçup si zi sü rek li ra hat sız eden siv ri si ne ğin, na sıl olup da

ka nat la rı nı bi zim gö re me ye ce ği miz ka dar hız lı ha re ket et tir di ği ni hiç dü -

şün dü nüz mü? 

Mu zun, kar pu zun, ka vu nun, por ta ka lın ka buk la rı nın ka li te li bi rer am -

ba laj gö re vi gör dü ğü nü, bu mey ve le rin tat la rı nın ve ko ku la rı nın ko run ma sı

için özel lik le bu am ba laj la rın içi ne pa ket len dik le ri ni hiç dü şün dü nüz mü?

Ge ce ya rı sı siz uyur ken, an sı zın mey da na ge le bi le cek bir dep re min bu -

lun du ğu nuz şeh ri, evi ni zi, iş ye ri ni zi yer le bir ede bi le ce ği ni, dün ya da sa hip

ol du ğu nuz her şe yi bir kaç sa ni ye için de kay be de bi le ce ği ni zi hiç dü şün dü -

nüz mü? 

Ha ya tı nı zın bü yük bir hız la ge lip geç ti ği ni, bir gün güç ten dü şe rek yaş -

la na ca ğı nı zı, gü zel li ği ni zi, sağ lı ğı nı zı, gü cü nü zü ya vaş ya vaş kay be de ce ği -

ni zi hiç dü şün dü nüz mü? 

Bir gün, hiç bek le me di ği niz bir an da Al lah'ın gö rev len dir di ği ölüm me -

lek le ri ni kar şı nız da gö re rek bu dün ya dan ay rı la ca ğı nı zı hiç dü şün dü nüz

mü? 

Pe ki in san la rın kı sa sü re de terk ede cek le ri bir dün ya ya ne den bu ka dar

çok bağ lan dık la rı nı ve asıl yap ma la rı ge re ke nin ahi ret için ça ba gös ter mek

ol du ğu nu hiç dü şün dü nüz mü? 

İn san Al lah'ın ya rat tı ğı ve dü şün me ye te ne ği ver di ği bir var lık tır. Ne

var ki, in san la rın ço ğun lu ğu bu çok önem li ye te ne ği ge re ği gi bi kul lan maz -

lar. Hat ta he men hiç dü şün me dik le ri ni söy le ye bi le ce ği miz in san lar bi le var -

dır. 

Oy sa her in san ken di si nin da hi far kın da ol ma dı ğı bir dü şün ce ka pa si -

te si ne sa hip tir. İn san bu ka pa si te yi kul lan ma ya baş la dı ğın da o gü ne ka dar

far k e de me di ği bir çok ger çe ği gö rür. Dü şün ce de de rin leş tik çe dü şün me ka -

pa si te si ge li şir ve bu her kes için müm kün dür. An cak bu nok ta da önem li



olan, in sa nın "dü şün me si" ge rek ti ği ni fark et me si dir. Eli niz de ki bu ki ta bın

ya zı lı şın da ki amaç da "ge re ği gi bi dü şün me"ye da vet et mek ve "ge re ği gi bi

dü şün me"nin yol la rı nı gös ter mek tir. Çün kü dü şün me yen in san ger çek ler -

den ta ma men uzak ka la cak, ya nıl gı lar ve yan lış lar için de bir ha yat sü re cek -

tir. Bu nun so nu cun da da dün ya nın ya ra tı lış ama cı nı ve ken di si nin yer yü -

zün de bu lu nuş ama cı nı kav ra ya ma ya cak tır. Oy sa Al lah her şe yi bir amaç la

ya rat mış tır. Bu ger çek Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

Biz, gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı bir 'oyun ve oya lan ma ko nu -

su' ol sun di ye ya rat ma dık. Biz on la rı yal nız ca hak ile ya rat tık. An cak on la -

rın ço ğu bil mez ler. (Du han Su re si, 38-39)

Bi zim, si zi boş bir amaç uğ ru na ya rat tı ğı mı zı ve ger çek ten Bi ze dön dü rü lüp

ge ti ril me ye ce ği ni zi mi san mış tı nız? (Mü mi nun Su re si, 115)

Do la yı sıy la her in sa nın baş ta ken di si nin, da ha son ra ev ren de gör dü ğü

her şe yin ve ya şa mı bo yun ca kar şı laş tı ğı her ola yın ya ra tı lış ama cı nı dü şün -

me si ge re kir. Dü şün me yen bir in san ger çek le ri an cak öl dük ten son ra Yüce

Rabbimiz Al lah'ın hu zu run da he sap ve rir ken an lar ama ar tık çok geç kal -

mış tır. 

Al lah, Ku ran'da her in sa nın he sap gü nün de dü şü nüp ger çe ği gö re ce ği -

ni şöy le bil di rir:

O gün, ce hen nem de ge ti ril miş tir. İn san o gün dü şü nüp-ha tır lar, an cak (bu)

ha tır la ma dan ona ne fay da?

Der ki: "Keş ke ha ya tım için, (ön ce den bir şey ler) tak dim ede bil sey dim."

(Fecr Su re si, 23-24)

Al lah bi ze dün ya ha ya tın da fır sat ver miş ken dü şün mek ve dü şün dük -

le ri miz den so nuç çı kar ta rak ger çek le ri gör mek, ahi ret ha ya tı mız da biz le re

bü yük bir ka zanç sağ la ya cak tır. Bu ne den le Al lah, el çi le ri ve ki tap la rı ara cı -

lı ğı ile tüm in san la rı, ken di le ri nin ve tüm ev re nin ya ra tı lı şı hak kın da dü şün -

me ye ça ğır mış tır. Ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

Ken di ne fis le ri ko nu sun da dü şün mü yor lar mı? Al lah, gök le ri, ye ri ve bu

iki si ara sın da olan la rı an cak hak ile ve be lir len miş bir sü re (ecel) ola rak ya -

rat mış tır. Ger çek ten, in san lar dan ço ğu Rab le ri ne ka vuş ma yı in kar edi yor lar.

(Rum Su re si, 8)
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Sayın Adnan Oktar'ın 15 Temmuz 2008 Tarihinde Canlı

Olarak Yayınlanan Ahi TV (Kırşehir) Röportajı'ndan…

ADNAN OKTAR: Harun Yahya eserleri öncelikle iman hakikatlerini

hedef alan, iman hakikatlerinin önemine dikkat çeken eserlerdir. Çünkü

insanlara bir teklif getirmeden önce onların imanını güçlendirilmesi çok

önemlidir. Çok güçlü bir imana sahip olmaları önemlidir. Güçlü iman için

de iman hakikatleri çok önemlidir. Yani yaratılıştaki Allah'ın harikaları.

Allah, "Düşünmezler mi, akletmezler mi" der Kuran'da sık sık –şeytandan

Allah'a sığınırım- . Bu konu mübarek, büyük alim, üstat Bediüzzaman Said-

i Nursi Hazretleri tarafından çok ehemmiyetle dile getirilmiş bir konudur.

Çok çok önemli bir konudur. Yani mesela Türk milleti imanlı bir millettir.

Bu imanlı olmanın güzel etkilerini her yerde görüyoruz ama bu onların

iman hakikatlerine ağırlık vermeleri, Allah'ın sanatını her yerde görmeleri

ve çile ehli olmalarıdır. Bizim milletimiz çile ehlidir.

13Harun Yahya (Adnan Oktar)

O'dur ki, si zi top rak tan, son ra bir dam la su dan, son ra bir
alak'tan (emb ri yo) ya rat tı; son ra si zi bir be bek ola rak 
çı kar mak ta, son ra güç lü (er gin lik) ça ğı nı za eriş me niz,

son ra da yaş lan ma nız için si ze (bel li bir ömür ver mek te -
dir). Siz den ki mi nin da ha ön ce ha ya tı na son ve ril mek te -

dir; adı ko nul muş bir ece le eriş me niz ve bel ki ak lı nı zı kul -
lan ma nız için (Al lah si zi böy le ya şa tır). Di ril ten ve öl dü -
ren O'dur. Bir işin ol ma sı na hük met ti mi, ona yal nız ca: 

"Ol" der, o da hemen oluverir.
(Mümin Suresi, 67-68)





ir çok in san "de rin dü şün mek" için, ba şı nı iki eli nin ara sı na koy ma sı,

bir oda ya, hat ta bir ne vi te fek kür hüc re si ne çe ki lip, tüm in san lar dan

ve olay lar dan eli ni aya ğı nı çek me si ge rek ti ği ni zan ne der. Hat ta "de -

rin dü şün me yi" o ka dar gö zün de bü yü tür ki, ken di si için faz la bu -

lur; bu nun an cak "dü şü nür le re" ait bir özel lik ol du ğu nu sa nır. Oy sa Al lah

in san la rı dü şün me ye ça ğı rır ve "(Bu Kur'an,) Ayet le ri ni, iyi den iyi ye dü -

şün sün ler ve te miz akıl sa hip le ri öğüt al sın lar di ye sa na in dir di ği miz mü -

ba rek bir ki tap tır" (Sad Su re si, 29) aye tiy le Ku ran'ı in san la rın dü şün me le ri

için in dir di ği ni bil di rir. Önem li olan in sa nın dü şün me ye te ne ği ni sa mi mi -

yet le ge liş tir me si, dü şün me ko nu sun da de rin leş me si dir. 

Bu ko nu da ça ba har ca ma yan in san lar ise ya şam la rı nı de rin bir "gaf let"

için de ge çi rir ler. Gaf let ke li me si, "unut mak sı zın ih mal et mek, ter k et mek,

ya nıl mak, umur sa ma mak, dik kat siz lik yap mak" gi bi an lam lar içe rir. Dü şün -

me yen in san la rın için de bu lun duk la rı gaf let ha li de, ya ra tı lış amaç la rı nı ve

di nin bil dir di ği ger çek le ri unut ma nın ve ya bun la rı bi le rek gö zar dı et me nin

bir so nu cu dur. An cak bu, bir in san için son de re ce teh li ke li ve so nu ce hen -

ne me va ran bir yol dur. Ni te kim Al lah in san la rı gaf le te ka pıl ma ma  ko nu sun -

da şöyle uyar mış tır: 

Rab bi ni, sa bah ak şam, yük sek ol ma yan bir ses le, ken di ken di ne, ür per tiy le,

yal va ra yal va ra ve için için zik ret. Gaf le te ka pı lan lar dan ol ma. (Araf Su re si,

205)

İş(in) hük me bağ la nıp bi te ce ği, has ret gü nü ne kar şı on la rı uyar; on lar bir

gaf let için de dir ler ve on lar inan mı yor lar. (Mer yem Su re si, 39)

Kuran'da düşünüp vicdanıyla gerçekleri gören ve bundan dolayı

Allah'tan korkup sakınan insanlardan bahsedilir. Hiç düşünmeden, atala-

rından gördükleri batıl inanış ve düşünceleri körü körüne uygulayanların

ise hatalı oldukları haber verilir. Bu kişiler kendilerine sorulduğunda

Allah'a inandıklarını söylerler. Ancak gereği gibi düşünmedikleri için

Allah'tan korkup sakınarak davranışlarını düzeltmezler. Aşağıdaki ayetler-

de düşünmeyen bu kişilerin zihniyetleri şöyle haber verilmektedir:

De ki: "Eğer bi li yor sa nız (söy le yin:) Yer yü zü ve onun için de olan lar ki min -

dir?" "Al lah'ın dır" di ye cek ler. De ki: "Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si -



niz?" De ki: "Ye di gö ğün Rab bi ve bü yük Arş'ın Rab bi kim dir?" "Al lah'ın -

dır" di ye cek ler. De ki: "Yi ne de sa kın ma ya cak mı sı nız?" De ki: "Eğer bi li yor -

sa nız (söy le yin:) Herşe yin me le ku tu (mülk ve yö ne ti mi) ki min elin de dir? Ki

O, ko ru yup kol lu yor ken Ken di si ko run mu yor." "Al lah'ın dır" di ye cek ler. De

ki: "Öy ley se na sıl olu yor da böy le bü yü le ni yor su nuz?" Ha yır, Biz on la ra

hak kı ge tir dik, an cak on lar ger çek ten ya lan cı dır lar. (Mü mi nun Su re si, 84-90)

Dü şün mek İn san la rın Üzer le rin de ki  Bü yü yü Kal dı rır

Ayet ler de Al lah in san la ra, "Öy ley se na sıl olu yor da böy le bü yü le ni -

yor su nuz?" di ye sor mak ta dır. Ayet te ge çen bü yü ke li me si, in san la rı top lu

ola rak et ki si al tı na alan zi hin sel bir uyu şuk lu ğa işa ret et mek te dir. Dü şün -

me yen in sa nın ak lı uyu şur, gö rü şü pus la nır, ya ni gö zü nün önün de ki ger -

çek le ri gör me miş gi bi dav ra nır, mu ha ke me si za yıf lar. Çok açık bir şe yi bi le

kav ra mak tan yok sun ha le ge lir. Ya nı  ba şın da ger çek le şen ola ğa nüs tü olay -

la rın bi lin ci ne va ra maz. Olay la rın gi rift nok ta la rı nı fark ede mez. İn san la rın

bin ler ce yıl dır gaf let için de bu lun ma la rı nın, bir bir le ri ne ak tar dık la rı bir mi -

ras gi bi top lu ola rak de rin dü şün mek ten uzak dur ma la rı nın kay na ğı da bu

uyu şuk luk tur. 

Bu top lu bü yü nün et ki le rin den bi ri ni şöy le bir ör nek le açık la ya bi li riz: 

Yer yü zü nün al tı, ta ma men mag ma de di ği miz bir "ateş ta ba ka sı"yla

kap lı dır. Yer yü zü ka bu ğu son de re ce in ce dir; ya ni bu ateş bi ze çok ya kın,

ne re dey se he men aya ğı mı zın al tın da dır. Yer yü zü ka bu ğu nun ne ka dar in ce

ol du ğu nu an la mak için şöy le bir kı yas ya pa bi li riz: Yer yü zü ka bu ğu nun tüm

dün ya ya kı yas la ka lın lı ğı, bir el ma ka bu ğu nun tüm el ma ya kı yas la ka lın lı ğı

ile kar şı laş tı rı la bi lir. 

Yer yü zü nün he men al tın da çok yük sek ısı lar da kay na yan bir ta ba ka ol -

du ğu her kes çe bi li nir, an cak in san lar bu ko nu üze rin de pek dü şün mez ler.

Çün kü bu in san la rın an ne ba ba la rı, kar deş le ri, ak ra ba la rı, ar ka daş la rı, kom -

şu la rı, oku duk la rı ga ze te nin ya zar la rı, te le viz yon prog ram cı la rı, üni ver si te -

de ki ho ca la rı da bu nu dü şün mez ler. 

Biz si zi bu ko nu da bi raz dü şün dü re lim. Bir in sa nın ha fı za sı nı kay bet ti -

ği ni ve et ra fın da ki le re so ra so ra çev re yi ta nı ma ya ça lış tı ğı nı var sa ya lım. Bu

in san ön ce lik le ne re de ol du ğu nu so ra cak tır. Ona bas tı ğı top ra ğın he men al -
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tın da ateş ten kay na yan bir kü re ol -

du ğu, kuv vet li bir yer sar -

sın tı sın da ve ya bir ya -

nar da ğın pat la ma sın -

da bu alev le rin yer -

yü zü ne çı ka bi le ce ği

söy len se ne dü şü nür? Bi -

raz da ha ile ri gi de lim ve bu

in sa na dün ya nın sa de ce kü çük

bir ge ze gen ol du ğu ve uzay de ni len

sı nı rı bi lin me yen bir ka ran lık boş luk ta

uç mak ta ol du ğu nun da söy len di ği ni var -

sa ya lım. Uzay dün ya nın alt ta ba ka sın dan

çok da ha bü yük teh li ke ler içer mek te dir. Ör ne ğin

Yuka rı da ki re sim de gö rül dü ğü gi bi, yer ka bu ğu nun al tı mağ -
ma ta ba ka sı ile kap lı dır. Ve ye ral tı kat man la rı nın ha re ke ti
so nu cun da mağ ma yer ka bu ğu nu de le rek vol ka nik pat la -
ma la ra se bep olur.
1992 yı lın da İtal ya'da bu lu nan Et na Ya nar da -
ğın dan çı kan lav lar 
ade ta "ateş ten bir neh ri" 
an dır mak ta dır.



ton lar ca ağır lık ta ki gök taş la rı ora da ba şı boş do laş mak ta dır. Bun la rın dün ya -

ya yö nel me me le ri ve çarp ma ma la rı için hiç bir se bep yok tur. 

El bet te ki bu in san için de bu lun du ğu teh li ke li du ru mu bir an bi le ak lın -

dan çı ka ra maz. Böy le si ne pa muk ip li ği ne bağ lı bir or tam da in san la rın ya -

şam la rı nı na sıl sür dür dük le ri ni araş tı rır. Ve ku sur suz ca iş le yen bir sis te min

var edil di ği ni fark eder. Üze rin de bu lun du ğu ge ze ge nin içi bü yük bir teh li -

key le kap lı dır, ama bu teh li ke nin her an in san la rı za ra ra uğ rat ma sı da çok

has sas den ge ler le en gel len miş tir. İş te bu nu fark eden in san, dün ya nın ve

dün ya üze rin de ki tüm can lı la rın Al lah'ın di le me siy le, O'nun ya rat tı ğı ku sur -

suz bir den ge sa ye sin de ya şa dık la rı nı ve gü ven lik için de var lık la rı nı sür dür -

dük le ri ni an lar. 

Bu ör nek, in san la rın üze rin de dü şün me le ri ge re ken mil yon lar ca hat ta

bel ki mil yar lar ca ko nu dan yal nız ca bi ri dir. Gaf le tin in sa nın dü şü nüp kav ra -

ma ye te ne ği üze rin de na sıl bir et ki mey da na ge tir di ği ni, in sa nın zi hin sel ka -

pa si te si ni na sıl sı nır la dı ğı nı an la ya bil mek için bir ör nek da ha ver mek fay da -

lı ola cak tır: 

İn san lar dün ya ha ya tı nın bü yük bir hız la ge çip tü ken di ği ni bil mek te -

dir ler ama bu na rağ men, san ki bu dün ya dan hiç ay rıl ma ya cak mış gi bi bir

ta vır gös te rir ler. San ki dün ya da ölüm yok muş gi bi dav ra nır lar. İş te bu da

ne sil den ne si le ak ta rı lan bir ne vi "bü yü dür". Hat ta bu nun öy le şid det li bir

et ki si var dır ki, bir ki şi ölüm den bah set se, in san lar üzer le rin de ki bü yü nün

bo zul ma sın dan ve ger çek ler le yüz yü ze gel mek ten son de re ce kor ka rak bu

ko nu yu he men ka pat tı rır lar. Bü tün ha yat la rı nı iyi bir ev, yaz lık ve ara ba al -

mak, ço cuk la rı nı ko lej de okut mak için har ca mış olan in san lar, bir gün ge lip

de öle cek le ri ni ve yan la rın da ne ara ba la rı nı, ne ev le ri ni, ne de ço cuk la rı nı

gö tü re me ye cek le ri ni dü şün mek is te mez ler. Çö züm ola rak ise, ölüm den son -

ra ki asıl ha yat için bir şey ler yap ma ya baş la mak ye ri ne, dü şün me me yi se çer -

ler. Oy sa her in san er ya da geç, mut la ka öle cek tir. Ve öl dük ten son ra, her

in san için, -iman eden ve ya et me yen- son suz bir ha yat baş la ya cak tır. Bu son -

suz ha ya tın cen net te mi yok sa ce hen nem de mi sür dü rü le ce ği ise bu kı sa

dün ya ha ya tın da yap tık la rı na bağ lı dır. Bu ka dar açık bir ger çek var ken, in -

san la rın san ki ölüm yok muş gi bi dav ran ma la rı nın tek ne de ni dü şün me me -

le rin den do la yı üzer le ri ni bü rü yen bu bü yü dür. An cak dün ya ha ya tın da dü -
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şü ne rek ken di ni bu bü yü den, di ğer bir de yiş le gaf let ha lin den kur ta ra ma -

yan ki şi ler, öl dük ten son ra ger çek le ri göz le ri ile gö re rek an la ya cak lar dır.

Yüce Rabbimiz Al lah bu ger çe ği Ku ran'da şöy le ha ber ve rir:

An dol sun, sen bun dan gaf let için dey din; iş te Biz de se nin üze rin de ki ör tü -

yü açıp-kal dır dık. Ar tık bu gün gö rüş-gü cün kes kin dir. (Kaf Su re si, 22)

Ayet te de be lir til di ği gi bi, dü şün me mek ten do la yı bu la nık la şan gö rüş,

öl dük ten son ra ahi ret te he sap ve rir ken "kes kin le şe cek tir". 

Şunu da belirtmek gerekir ki, insanlar kendi kendilerini "bilerek" böyle

bir büyüye sokmaktadırlar. Bu şekilde rahat bir hayat yaşayacakları zannıy-

la hareket etmektedirler. Oysa asıl rahatlık, huzur, neşe ve konfor ancak aklı

kapayan bu büyünün kalkmasıyla kazanılır. Üstelik insanın bir anda karar

alıp üzerindeki bu zihinsel uyuşukluktan kurtulması, açık bir şuurla yaşa-

maya başlaması çok kolaydır. Allah bunun çözümünü insanlara sunmuştur;

düşünen insanlar bu büyüyü, dünyada iken üzerlerinden kaldırabilirler.

Böylece olayların bir amacı ve iç yüzü olduğunu anlar ve Allah'ın her an

yarattığı hikmetleri görebilirler.  

İn san Her An, Her Yer de Dü şü ne bi lir

Dü şün me nin vak ti, ye ri ve ko şul la rı ol maz. İn san yol da yü rür ken, işe

gi der ken, ara ba kul la nır ken, bil gi sa yar da ça lı şır ken, bir ar ka daş top lan tı sın -

day ken, te le viz yon sey re der ken, ye mek yer ken dü şü ne bi lir. 

Ör ne ğin ara bay la gi der ken dı şa rı da yüz ler ce in san gör mek müm kün -

dür. Bu in san la ra ba kan ki şi bir çok fark lı şey dü şü ne bi lir. Gör dü ğü yüz ler -

ce in sa nın fi zik sel gö rü nüm le ri nin bir bi rin den ta ma men fark lı ol du ğu ak lı -

na ge le bi lir. Bu in san la rın bi ri di ğe ri ne ke sin lik le ben ze me mek te dir. İn san -

la rın, te mel de göz, kaş, kir pik, el, kol, ba cak, ağız, bu run gi bi ay nı or gan la -

ra sa hip ol ma la rı na rağ men, bir bir le rin den bu ka dar fark lı ol ma la rı şa şır tı cı

bir du rum dur. Da ha sı in san bi raz da ha dü şün me ye de vam eder se şu nu ha -

tır lar: Al lah bin ler ce yıl dır, mil yar lar ca in sa nı bir bi rin den ta ma men fark lı

ola rak ya rat mış tır. Şüp he siz bu, Al lah'ın apa çık var lı ğı nın ve üs tün ya rat ma -

sı nın de lil le rin den bi ri dir.

Bu ka dar çok in sa nı bir yer le re ulaş ma ya ça lı şır ken sey re den ki şi, da ha
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Böyle bir kalabalık, insana Allah'ın sonsuz ve benzersiz yaratma gücünü düşündürür.
Çünkü, Allah dünya var olduğu andan beri birbirinden farklı milyarlarca insan yüzü
yaratmıştır. 



fark lı dü şün ce le re de ka pı la bi lir. İlk ba kış ta bu in san la rın her bi ri "apay rı"

bi rer ki şi lik ola rak gö rün mek te dir. Hep si nin ken di le ri ne ait bir dün ya la rı, is -

tek le ri, plan la rı, ya şam şe kil le ri, se vin dik le ri ve üzül dük le ri ko nu lar, zevk -

le ri var dır. Ama bu fark lı lık lar ya nıl tı cı dır. Çün kü ge nel ola rak her in san do -

ğar, bü yür, oku la gi der, iş arar, ça lı şır, ev le nir, ço cuk sa hi bi olur, ço cu ğu nu

oku la gön de rir, ço cu ğu nu ev len di rir, yaş la nır, de de ve ya an ne an ne olur ve

ölür. Ya ni bu açı dan ba kın ca in san la rın ya şam la rı ara sın da bü yük fark lı lık -

lar mev cut de ğil dir. Bir in sa nın İs tan bul'un her han gi bir sem tin de ve ya

Mek si ka'nın bir şeh rin de ya şa ma sı nın de ğiş tir di ği hiç bir şey yok tur. Bu in -

san la rın her  bi ri mut la ka bir gün öle cek tir; hat ta 100 se ne son ra bu in san lar -

dan bel ki bir ta ne si bi le ha yat ta kal ma ya cak tır. İş te bun la rı fark eden ki şi dü -

şün me ye de vam eder ve ken di ne şu so ru la rı so rar: "Bir gün he pi miz öle ce -

ği mi ze gö re ne den her kes bu dün ya dan hiç ay rıl ma ya cak mış gi bi bir ta vır

içe ri sin de? Öle ce ği ke sin olan bir in sa nın ölüm den son ra ki ya şan tı sı için ça -

ba la ma sı ge re kir ken, in san la rın ta ma mı na ya kı nı na sıl olup da san ki hiç

dün ya ha yat la rı so na er me ye cek miş gi bi dav ra na bi li yor lar?"

İş te bu in san, dü şü nen ve dü şün dük le rin den ha ya ti bir so nu ca va ra bi -

len ki şi dir. Ama in san la rın bü yük bir ço ğun lu ğu bu ko nu la rı pek dü şün mez.

Ani den "şu an da ne dü şü nü yor sun?" di ye so rul sa, son de re ce ge rek siz ve

ken di le ri ne pek fay da ge tir me ye cek şey ler dü şün dük le ri or ta ya çı kar. Oy sa

in san, uyan dı ğı an dan uyu ya na ka dar ge çen za man içe ri sin de her an "an -

lam lı", "hik met li", "önem li" ko nu la rı "dü şü ne bi lir", dü şün dük le rin den so -

nuç lar çı ka ra bi lir. 

Al lah Ku ran'da mü min le rin her ko şul da dü şün dük le ri ni ve bu dü şün -

ce le rin den fay da ve re cek so nuç lar çı kar dık la rı nı şöy le bil dir mek te dir:

Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile gün dü zün ar dar da ge li şin -

de te miz akıl sa hip le ri için ger çek ten ayet ler var dır. On lar, ayak ta iken, otu -

rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik re der ler ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu -

sun da dü şü nür ler. (Ve der ler ki:) "Rab bi miz, Sen bu nu bo şu na ya rat ma dın.

Sen pek Yü ce sin, bi zi ate şin aza bın dan ko ru." (Al-i İm ran Su re si, 190-191)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi mü min ler dü şü nen in san lar ol duk la rı için,

ya ra tı lış ta ki mu ci ze vi yön le ri gö re bil mek te ve Al lah'ın gü cü nü, il mi ni ve ak -

lı nı tak dir ede bil mek te dir ler. 
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Sa mi mi ve Al lah'a Yö ne le rek Dü şün mek

Dü şün me nin bir ki şi ye fay da ge tir me si, onu doğ ru so nu ca ulaş tı ra bil -

me si için in sa nın da ima olum lu yön de dü şün me si ge re kir. Ör ne ğin, bir in -

san kar şı sın da ken di sin den çok da ha gü zel bi ri ni gör dü ğün de, bu ki şi nin

gü zel li ği ni dü şü nüp ken di ek sik lik le rin den do la yı bir ezik lik du yar sa ve ya

o ki şi yi kıs ka nır sa bu Al lah'ın

ra zı ol ma ya ca ğı bir dü şün ce

olur. An cak Al lah'ı ra zı et mek

ama cın da olan bir in san, bu ki -

şi nin gü zel li ği nin Al lah'ın ku -

sur suz ya ra tı şı nın bir te cel li si

ol du ğu nu dü şü nür. Bu ki şi ye

Al lah'ın ya rat tı ğı bir gü zel lik

ola rak bak tı ğın dan, bü yük bir

zevk alır. Ahi ret te Al lah'ın bu

ki şi nin gü zel li ği ni ar tır ma sı için

dua eder. Ay rı ca ken di si için de

Al lah'tan ahi ret te ger çek ve son -

su za ka dar sü re cek olan bir gü -

zel lik is ter. Dün ya da in sa nın

hiç bir za man ku sur suz ola ma -

ya ca ğı nı, çün kü dün ya nın im ti -

ha nın ge re ği ola rak ek sik ya ra tıl dı ğı nı dü şü nür. Cen ne te olan öz le mi ar tar.

Kuş ku suz bu, sa mi mi dü şün ce nin sa de ce bir ör ne ği dir. İn san ya şa mı bo yun -

ca bu tarz pek çok olay la kar şı la şır. Bu olay lar sı ra sın da Al lah'ın hoş nut ola -

ca ğı bir ah lak ser gi le yip ser gi le me di ğiy le de ne nir. 

El bet te de ne me de ba şa rı lı ola bil me si ve dü şün me nin ken di si ne ahi re ti

için bir ha yır ge tir me si, in sa nın dü şün dü ğü şey ler den öğüt ve ib ret al ma sı -

na bağ lı dır. Bu nun için se in sa nın da ima sa mi mi ola rak dü şün me si şart tır.

Al lah bu ger çe ği Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

O, si ze ayet le ri ni gös te ri yor ve si zin için gök ten rı zık in di ri yor. İç ten

(Al lah'a) yö ne len den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (Mü min Su re si, 13)
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Ey insan, 'üstün kerem
sahibi' olan Rabbine
karşı seni aldatıp-

yanıltan nedir? Ki O,
seni yarattı, 'sana bir

düzen içinde biçim
verdi' ve seni bir itidal

üzere kıldı.  
Dilediği bir surette

seni tertib etti. 
(İnfitar Suresi, 6-8)



Sayın Adnan Oktar'ın 8 Nisan 2009 Tarihinde Canlı

Olarak Yayınlanan Tempo Tv Röportajı'ndan… 

ADNAN OKTAR: İnsan, Allah'a kulluk yapması için yaratılmıştır.

Kulluk görevi vardır. Fakat Allah bizleri imtihan eder; ama imtihanda bizim

ne yaptığımızı kontrol ettikten sonra, tespit ettikten sonra bizim ne olduğu-

muzu anlamaya ihtiyacı yoktur Allah'ın. Allah zaten bunları sonsuz öncede

bilendir. Çünkü tüm bunları Allah yaratmıştır. Allah bilir, ne yaptığımızı

bilir. Allah'ın batındaki asıl amacı, bize kendi kendimizi tanıtmaktır; yani,

biz nasıl bir insanız, ahlakımız nasıl, kişiliğimiz nasıl? ... Eğer Allah nasip

eder de cennete gidersek, biz kendimiz için; "Çok iyi insandım, hizmet eder-

dim, konuşurduk, sohbet ederdik, tebliğ yapardım, fakirlere yardım eder-

dim, insanları zorluk anında desteklerdim" diyerek, kendimize sevgimiz

oluşmuş olacak. Yani, cennette biz bir renk kazanmış olacağız.
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Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin
Rabbidir; şu halde O'na ibadet et ve O'na
ibadette kararlı ol. Hiç O'nun adaşı olan 

birini biliyor musun? İnsan demektedir ki:
"Ben öldükten sonra mı, gerçekten diri olarak

çıkarılacağım?" İnsan önceden, hiç bir şey
değilken, gerçekten Bizim onu yaratmış 
bulunduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu? 

(Meryem Suresi, 65-67)





n ce ki bö lüm ler de in san la rın ge re ği gi bi dü şün me dik le rin den, dü -

şün me ye te nek le ri ni ge liş tir me dik le rin den söz et tik. An cak bu ra -

da yan lış an la şıl ma ma sı ge re ken bir nok ta var dır. El bet te her in san

ha ya tı bo yun ca her an ak lın dan bir şey ler ge çi rir. İn san zih ni nin

bom boş ol du ğu an lar -uy ku ha li dı şın da- pek yok gi bi dir. An cak bu dü şün -

ce le rin bü yük bir kıs mı ahi re ti için fay da ver me ye cek, "boş ve ge rek siz", in -

sa nı hiç bir so nu ca var dır ma yan, in sa na hiç bir şey ka zan dır ma yan, ya rar sız

dü şün ce ler dir. 

İn san gün için de ne ler dü şün dü ğü nü ha tır la ma ya ça lış sa ve bun la rı bir

ye re not et se, gü nün so nun da da bun la rı in ce le se, bir ço ğu nun ne ka dar fay -

da sız ol du ğu nu an la ya cak tır. Ve ya bun la rın bir kıs mı nı fay da lı bi le gör se,

ha ta lı dü şü nü yor ola bi lir. Çün kü ge nel de in san la ra doğ ru ge len şey ler ger -

çek te on la ra ahi ret te bir fay da ver me ye cek dü şün ce ler ola bi lir.

İn san lar gün lük ya şam la rı için de na sıl boş iş ler le uğ ra şıp bo şa va kit

har ca ya bi li yor lar sa, ay nı şe kil de boş dü şün ce le re ka pı la rak da bo şa va kit

ge çi re bi lir ler. Al lah Kuran'da, "On lar, 'tü müy le boş' şey ler den yüz çe vi ren -

ler dir" (Mü mi nun Su re si, 3) aye tiy le mü min le ri öv mek te ve bu gü zel tav rı

ör nek gös ter mek te dir. Al lah'ın bu em ri kuş ku suz in sa nın dü şün ce le ri için

de ge çer li dir. Çün kü dü şün ce ler, eğer in san on la ra bi linç li bir şe kil de ha kim

ol maz sa, in sa nın zih nin den sü rek li akıp gi der. İn san bir dü şün ce den di ğe ri -

ne bi linç siz ce ge çip du rur. Ak şam eve gi der ken ya pa ca ğı alış ve ri şi dü şü nür -

ken, bir an da iki se ne ön ce bir ar ka da şı nın ken di si ne söy le di ği sö zü dü şün -

dü ğü nü fark eder. Bu ba şı boş ve ya rar sız dü şün me gün bo yun ca ara lık sız

de vam ede bi lir. 

Hal bu ki dü şün ce le ri ne ha kim ol mak in sa nın ken di elin de dir. Her in san

bi linç li bir yön len dir me ile, ken di ni, ima nı nı, ak lı nı, tav rı nı, çev re si ni ge liş -

ti re bi le cek şey ler dü şün me ye te ne ği ne sa hip tir.  

Bu bö lüm de gaf let için de olan in san la rın ge nel lik le ne tür şey ler dü şün -

me ye yö nel dik le rin den söz ede ce ğiz. Bu ko nu la rın de tay lı ola rak an la tıl ma -

sı nın ne de ni, bu ki ta bı oku yan in san la rın, ör ne ğin er te si gün işe ve ya oku la

git tik le rin de ve ya her han gi bir iş  ya par ken, zi hin le rin den bu ra da sa yı lan la -

ra ben zer bir  şey geç ti ğin de, he men boş bir  şey dü şün dük le ri ni fark et me le -

ri ve dü şün ce le ri ne ha kim ola rak ken di le ri ne ger çek an lam da fay da ve re cek

şey ler dü şün me le ri ni sağ la mak tır. 



Boş Ku run tu lar

İn san dü şün ce le ri ni ha yır ge ti re cek yön de kont rol et me di ği za man sık

sık ku run tu lar içi ne dü şe bi lir ve ya ol ma mış olay la rı zih nin de san ki ol muş

gi bi kur gu la yıp bun lar için üzün tü ye, sı kın tı ya, en di şe ye ve ya kor ku ya ka -

pı la bi lir. 

Ör ne ğin ço cu ğu üni ver si te sı nav la rı na ha zır la nan bir ki şi, he nüz sı nav

ger çek leş me den, ço cu ğu nun sı na vı ka za na ma dı ğı tak dir de ne ler ola bi le ce -

ği ni kur gu lar: "Oğ lu ile ri de iyi bir iş bu la maz sa, ye te ri ka dar pa ra ka za na -

maz sa, o za man ev le ne mez. Ev len se bi le dü ğün mas raf la rı nı na sıl kar şı lar?

İm ti ha nı ka za na maz sa ba ba sı nın ver di ği kurs pa ra la rı bo şa gi de cek, üs te lik

çev re ye de re zil ola cak lar dır. Ya en iyi ar ka da şı nın ço cu ğu ka za nır da ken di

ço cu ğu ka za na maz sa..." 

Bu ku run tu lar bu şe kil de uza yıp gi der. Oy sa ço cu ğu da ha im ti ha na bi -

le gir me miş tir. Din ahlakından uzak olan her in san ya şa mı bo yun ca bu tür

boş ku run tu la ra ka pıl mak tan uzak du ra maz. El bet te bu nun bir se be bi var -

dır. Ku ran'da in san la rın boş ku run tu lar dan kur tu la ma ma la rı nın se be bi nin

şey ta nın tel kin le ri ne ku lak ver mek ol du ğu şöy le ha ber ve ril miş tir:

On la rı -ne olur sa ol sun- şa şır tıp-sap tı ra ca ğım, en ol ma dık ku run tu la ra dü -

şü re ce ğim…. (Ni sa Su re si, 119)

Yu ka rı da ki ayet te gö rül dü ğü gi bi boş ku run tu la ra ka pı lan, Al lah'ı unu -

tan ve dü şün me yen bir in san as lın da da ima şey ta nın tel kin le ri ne açık tır. Di -

ğer bir de yiş le bir in san dün ya ha ya tı na ka na rak ira de si ni kul lan maz, vic -

dan lı dav ran maz ve ken di ni olay la rın akı şı na bı ra kır sa ta ma men şey ta nın

kont ro lü al tı na gi rer. Şey ta nın en be lir gin özel lik le rin den bi ri de in san la ra

ves ve se ve ku run tu lar ver me si dir. İş te zi hin ler de kur gu la nan bu ku run tu -

lar, ka ram sar lık ve "ya şöy le olur sa ben ne ya pa rım?" en di şe le ri şey ta nın tel -

kin le ri ile olu şur. 

Ama Al lah bu du rum dan ken di le ri ni kur ta ra bil me le ri için in san la ra yol

gös ter miş tir. Ku ran'da şey tan dan bir ves ve se gel di ğin de in san la ra Al lah'a

sı ğın ma la rı ve dü şün me le ri bil dir il mek te dir:

(Al lah'tan) Sa kı nan la ra şey tan dan bir ves ve se eriş ti ğin de (ön ce) iyi ce dü şü -

nür ler (Al lah'ı zik re dip-anar lar), son ra he men ba kar sın ki gö rüp bil miş ler -
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dir. (Şey tanın) Kar deş le ri ise, on la rı sa pık lı ğa sü rük ler ler, son ra peş le ri ni bı -

rak maz lar. (Araf Su re si, 201-202)

Ayet lerde de ha ber ve ril di ği gi bi dü şü nen in san doğ ru ola nı gö rür, dü -

şün me yen in san ise şey tan onu ne re ye sü rük ler se ora ya gi der.  

Önem li olan bu tarz dü şün ce le rin in sa na hiç bir fay da sağ la ma dı ğı nı,

ak si ne ger çek le ri, önem li olay la rı dü şün me le ri ni en gel le di ği ni bil mek ve

zih ni bun lar dan arın dır mak tır. İn san an cak boş dü şün ce ler den arın mış bir

zi hin le  ge re ği gi bi dü şü ne bi lir. Bu şe kil de Al lah'ın Ku ran'da em ret ti ği gi bi,

"boş şey ler den yüz çev ir miş" olur.
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De ki: "O, gökleri ve yeri yaratırken ve O,
(hep) besleyen (hiç) beslenmezken, ben

Allah'tan başkasını mı veli edineceğim?" 
De ki: "Bana gerçekten Müslüman olanların
ilki olmam emredildi ve: Sakın müşriklerden

olma."(denildi.) De ki: "Şüphesiz ben,
Rabbime isyan edersem o büyük 

günün azabından korkarım."
(Enam Suresi, 14-15)





n san la rın dü şün me le ri ni en gel le yen bir çok ne den var dır. Bun lar  in -

sa nı dü şün mek ten, ger çek le ri gör mek ten alı ko ya bi lir. Bu yüz den,

her in sa nın ken di si ne olum suz yön de et ki eden se bep le ri teş his et -

me si ve bun la rın et ki sin den kur tul ma sı şart tır. Ak si tak dir de, dün ya

ha ya tı nın ger çek yü zü nü gö re mez. Bu ise ahi ret te ona çok bü yük bir ka yıp

ge ti rir. 

Al lah Ku ran'da, yü zey sel dü şün me alış kan lı ğı na sa hip in san la rın du ru mu -

nu şöy le bil di rir:

On lar, dün ya ha ya tın dan (yal nız ca) dış ta ola nı bi lir ler. Ahi ret ten ise ga fil

olan lar dır.  Ken di ne fis le ri ko nu sun da dü şün mü yor lar mı? Al lah, gök le ri,

ye ri ve bu iki si ara sın da olan la rı an cak hak ile ve be lir len miş bir sü re (ecel)

ola rak ya rat mış tır. Ger çek ten, in san lar dan ço ğu Rab le ri ne ka vuş ma yı in kar

edi yor lar. (Rum Su re si, 7-8)

Bu bö lüm de dü şün me yi en gel le yen ne den ler den ba zı la rı üze rin de du -

ra ca ğız.

Ço ğun lu ğa Uy ma nın Ge tir di ği Zi hin sel Uyu şuk luk  

İn san la rı en çok ya nıl tan ko nu lar dan bi ri "ço ğun lu ğun" yap tık la rı nın

doğ ru ol du ğu na inan ma la rı dır. Bir in san doğ ru la rı dü şü ne rek bul mak ye ri -

ne hep çev re sin de ki in san la rın öğ ret tik le ri ni ka bul len me ye yö ne lir. Ço ğu

za man ken di si ne ilk baş ta ga rip ge len şey le ri di ğer in san la rın do ğal kar şı la -

dık la rı nı gö rür ve bir sü re son ra ken di si de bun la rı be nim se me ye baş lar. 

Ör ne ğin çev re sin de ki in san la rın çok bü yük bir kıs mı bir gün öle cek le -

ri ni dü şün mez ler. Hat ta ölü mü ha tır la ma mak için bu ko nu da kim se yi ko -

nuş tur maz lar bi le. Bu nu gö ren in san da çev re si ne ba kar, "Her kes böy le ol -

du ğu na gö re be nim de böy le dav ran mam da bir sa kın ca ol maz" der ve ölü -

mü hiç ak lı na ge tir me den ya şa ma ya baş lar. Oy sa çev re sin de ki her in san

Al lah kor ku suy la dav ran sa ve ahi ret için cid di bir ça ba içi ne gir se, çok bü -

yük bir ih ti mal le bu ki şi de tav rı nı de ğiş ti re cek tir. 

Ve ya te le viz yon lar da, der gi ler de her gün yüz ler ce fe la ket, hak sız lık,

ada let siz lik, zu lüm, in ti har, ci na yet, hır sız lık, do lan dı rı cı lık ha be ri oku nur,

bin ler ce yar dı ma muh taç in san dan söz edi lir. An cak bir çok in san bu ha ber -



le ri oku yup ga ze te nin say fa la rı nı gö nül ra hat lı ğı ile çe vi rir. Ge nel lik le in san -

lar bu tarz ha ber le rin ne den bu ka dar çok ol du ğu, bun la rın en gel len me si

için ne ler ya pıl ma sı, na sıl ön lem ler alın ma sı ge rek ti ği, hat ta ken di le ri nin bu

ko nu da ne ler ya pa bi le cek le ri ni dü şün mez ler. Çün kü çev re le rin de ki di ğer

in san la rın bü yük bir ço ğun lu ğu da bun la rı dü şün mez. Ço ğu ki şi "dün ya yı

kur tar mak ba na mı kal dı?" man tı ğı içe ri sin de so rum lu lu ğu baş ka la rı na atar. 

Dü şün ce Tem bel li ği

Tem bel lik, in san la rın bü yük ço ğun lu ğu nun dü şün me si ni en gel le yen

bir ne den dir. 

Dü şün ce tem bel li ğin den do la yı in san lar her şe yi hep gör dük le ri ve alış -

tık la rı şe kil de ya par lar. Gün lük ha yat tan bir ör nek ver mek ge re kir se, ev ka -

dın la rı nın yap tık la rı te miz lik hep an ne le rin den gör dük le ri şe kil de dir. Ge -

nel lik le, "ne ya par sam da ha pra tik ve ya da ha te miz olur" di ye dü şün mez ve

ye ni yol lar ara maz lar. Ay nı şe kil de er kek ler de bir ta mi rat vs. ya pıl ma sı ge -

rek ti ğin de, ço cuk luk la rın dan iti ba ren ken di le ri ne öğ re ti len me tod la rı kul la -

nır lar. Ye ni bir yön te me, da ha pra tik ve akıl cı ola bi le cek bir şe yi uy gu la ma -

ya pek ya naş maz lar. Bu in san la rın ko nuş ma üs lup la rı da hep ay nı dır. Ör ne -

ğin bir mu ha se be ci nin ko nuş ma üs lu bu, ha ya tı bo yun ca gör dü ğü mu ha se -

be ci le rin ay nı sı dır. Dok tor la rın, ban ka cı la rın, sa tı cı la rın.… Kı sa ca sı her ke -

sim den in sa nın ken di ne öz gü bir ko nuş ma sti li var dır. Çün kü bu in san lar

dü şü ne rek en uy gun, en gü zel, en ha yır lı ola nı ara yıp bul maz lar. Hep gör -

dük le ri ni tak lit eder ler.  

So run la ra ge ti ri len çö züm ler de dü şün ce tem bel li ği ni yan sı ta cak şe kil -

de dir. Ör ne ğin bir apart man yö ne ti ci si apart ma nın çöp so ru nu na bir ön ce ki

yö ne ti ci le rin ge tir dik le ri çö zü mün ay nı sı nı ge ti rir. Ve ya bir be le di ye baş ka -

nı yol so ru nu nu da ha ön ce ki be le di ye baş kan la rı nın ne yap tık la rı na ba ka rak

çöz me ye ça lı şır. Bir çok olay da dü şün me mek ten do la yı ye ni çö züm ler ge ti -

re mez. 

El bet te bu ra da ve ri len ör nek ler in san la rın gün lük ya şam la rı için de za -

ra rı nı gör dük le ri ko nu lar dır. An cak bun lar dan çok da ha önem li ko nu lar

var dır ki, in san la rın bu ko nu lar da tem bel lik ya pa rak dü şün me me le ri on la rı
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bü yük ve ebe di bir hüs ra na uğ ra tır. İn sa nın dün ya da va ro luş ama cı nı dü -

şün me me si, ölü mün ka çı nıl maz bir ger çek ol du ğu nu, ölü mün ar dın dan ise

mut la ka he sap gü nüy le kar şı la şa ca ğı nı gö zar dı et me si bu hüs ra nın kay na ğı -

dır. Al lah Ku ran'da in san la rı bu önem li ger çek ler üze rin de dü şün me ye da -

vet et miş tir. Bu ayet ler den ba zı la rın da şöy le buy rul mak ta dır:

İş te bun lar, ken di le ri ni hüs ra na uğ ra tan lar dır ve ya lan ola rak uy dur duk la rı

(düz me tan rı lar da) on lar dan uzak la şıp-kay bol muş lar dır. Hiç şüp he siz bun -

lar, ahi ret te en çok hüs ra na uğ ra yan lar dır. İman edip sa lih amel ler de bu lu -

nan lar ve 'Rab le ri ne kalb le ri tat min bul muş ola rak bağ la nan lar', iş te bun lar

da cen ne tin hal kı dır lar. On da sü re siz ka la cak lar dır. Bu iki gru bun ör ne ği;

kör ve sa ğır ile gö ren ve işi ten gi bi dir. Ör nek çe bun lar eşit olur mu? Yi ne de

öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz? (Hud Su re si, 21-24)

Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-dü şün mez mi si niz?

(Nahl Su re si, 17)

"Faz la Dü şün mek İyi De ğil dir" Şeklindeki Yanlış Telkin

Top lum da de rin dü şün me nin pek mak bul ol ma dı ğı na da ir yay gın bir

yanlış inanç var dır. Hat ta in san lar dan ba zı la rı bir bir le ri ni "faz la dü şün me

de li rir sin" di ye rek uya rır lar. El bet te bu, din den uzak in san la rın uy dur duk -

la rı ba tıl bir dü şün ce den baş ka bir şey de ğil dir. İn sa nın ka çın ma sı ge re ken

şey dü şün mek de ğil, olum suz dü şün mek, ku run tu la ra ve ves ve se le re ka pıl -

mak tır.

Allah ve ahiret inancı güçlü olmayan, Kuran'ı iyi bilmeyen insanlar iyi-

lik ve güzellik yönünde değil de, olumsuz yönde düşündükleri için, düşün-

melerinin sonucunda gerçekten de pek faydalı sonuçlar çıkmaz. Örneğin

dünya hayatının geçici olduğunu, bir gün gelip de öleceklerini düşünürler,

ancak bundan dolayı büyük bir karamsarlığa kapılırlar. Çünkü vicdanen

dünyada Allah'ın emirlerini uygulamadan geçirdikleri bir hayatın, ahirette

onlara kötü bir son hazırladığının farkındadırlar. Bir kısmı da ölünce yok

olacakları gibi batıl bir düşünceye inandıkları için karamsarlığa kapılırlar.

Oy sa Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan, akıl sa hi bi bir in san dün ya ha -

ya tı nın ge çi ci ol du ğu nu dü şün dü ğün de bam baş ka çok güzel so nuç la ra va -

rır. Her şey den ön ce dün ya nın ge çi ci ol du ğu nu an la ma sı, ahi ret te ki ger çek
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ve son suz ha ya tı için çok şevk li bir ça ba içe ri si ne gir me si ne ne den olur. Bu -

ra da ki ya şa mın er ya da geç bi te ce ği ni bil di ği için dün ye vi çı kar la rın ve he -

sap la rın hır sı na ken di ni kap tır maz. Son de re ce te vek kül lü olur. Bu ge çi ci ha -

yat ta mey da na ge len hiç bir olay onu üz mez. Da ima son suz ve gü zel bir ha -

ya ta ka vuş ma nın umu du nu ta şır. Dün ya da ki ni met ler den ve gü zel lik ler den

de çok faz la zevk alır. Çün kü Al lah dün ya yı in san la rı de ne mek için ek sik ve

ku sur lu ya rat mış tır. Bu ek sik ve ku sur lu dün ya da bi le in sa nın ho şu na gi den

çok sa yı da gü zel lik var sa, cen net te ki gü zel lik ler ha yal edi le me ye cek ka dar

muh te şem dir di ye dü şü nür. Her gör dü ğü gü zel li ğin ahi ret te as lı nı gö re bil -

me yi umar. Ve bun la rın tü mü nü de de rin de rin dü şü ne rek kav rar.

Do la yı sıy la bir in sa nın "so nun da ger çek le ri gö re rek ya ka ram sar lı ğa

dü şer sem" di ye en di şe len me si ve bun dan do la yı dü şün mek ten kaç ma sı

onun için bü yük bir ka yıp olur. Çün kü Al lah'a olan ima nı sa ye sin de da ima

umut içe ri sin de olan ve olum lu dü şü nen bir in san için ka ram sar lı ğa ne den

ola bi le cek hiç bir olay yok tur. 

Dü şün me nin Ge ti re ce ği So rum lu luk lar dan Kaç mak

Ço ğu ki şi dü şün mek ten, ko nu lar üze rin de zih ni ni ça lış tır mak tan uzak

du ra rak pek çok so rum lu luk tan ka ça bi le ce ği ni dü şü nür. Hat ta dün ya da bu -

nu uy gu la ya rak bir çok ko nu dan da ken di ni mu af tut ma yı ba şa ra bi lir. An -

cak in san la rın en bü yük ya nıl gı la rın dan bi ri, dü şün me ye rek Rab bi mi z'e kar -

şı olan so rum lu luk la rın dan ka ça bi le cek le ri ni san ma la rı dır. İn san la rın ölü -

mü ve ölüm den son ra ki ya şa mı dü şün me me le ri nin asıl ne de ni de bu dur.

Çün kü bir in san bir gün öle ce ği ni dü şün se ve ölüm den son ra son su za dek

bir ya şam ol du ğu nu ha tır la sa, var  gü cüy le ölüm den son ra ki ya şan tı sı için

ça lı şmak du ru mun da ka lır. An cak ahi re tin var lı ğı nı dü şün me yin ce böy le bir

so rum lu luk tan kur tul du ğu nu zan ne de rek ken di ni kan dı rır. Ama bu bü yük

bir al da nış tır ve in san bu dün ya da dü şü ne rek doğ ru ya ula şa maz sa, ölüm le

bir lik te ken di si için hiç bir ka çış ol ma dı ğı nı an la ya cak tır. Bu ger çek ayet ler -

de şöy le ha ber ve ri lir: 

O, ölüm sar hoş lu ğu, bir ger çek ola rak ge lip de, (in sa na) "İş te bu, se nin yan

çi zip-kaç mak ta ol du ğun şey dir" (de nil di ği za man da). Sur'a da üfü rül müş -

tür. İş te bu, teh di din (ger çek leş ti ği) gün dür. (Kaf Su re si, 19-20)
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Gün lük Ha ya tın Akı şı na Ka pı la rak Dü şün me me le ri 

İn san la rın bü yük bir ço ğun lu ğu tüm ya şam la rı nı bir "ko şuş tur ma" için -

de ge çi rir ler. Be lir li bir ya şa gel dik le ri an dan iti ba ren ça lış ma la rı, ken di le ri -

ni ve ai le le ri ni ge çin dir me le ri ge re kir. Bu na "ya şam mü ca de le si" adı nı ve rir -

ler ve bu mü ca de le de ora dan ora ya koş tur mak tan baş ka iş le re va kit kal ma -

dı ğın dan ya kı nır lar. Bu söz de "va kit siz lik" için de dü şün mek, bir tür lü va kit
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ayı ra ma dık la rı ko nu lar dan dır. Böy le ce gün lük ya şan tı la rı nın on la rı çek ti ği

ye re doğ ru sü rük le nip du rur lar. İnsanların büyük çoğunluğu bu hayat şekli

içerisinde çevrelerinde olup biten olaylara karşı da duyarsızlaşırlar.  

Oy sa in sa nın ama cı bu dün ya da ora dan ora ya koş tu rup, bu ra da ki za -

ma nı tü ket mek ol ma ma lı dır. Asıl olan dün ya nın ger çek yü zü nü gö re bil mek

ve ona gö re bir ha yat şek li be nim se mek tir. Hiç bir in sa nın ye ga ne ama cı, pa -

ra ka zan mak, işe git mek, üni ver si te de oku mak, ev sa hi bi ol mak de ğil dir. El -

bet te in sa nın ya şa mı içe ri sin de bun la rı yap ma sı ge re kir, an cak tüm bun la rı

ya par ken ak lın dan çı kar ma ma sı ge re ken bir ko nu var dır: Her in sa nın dün -

ya da bu lu nuş ama cı Al lah'a kul ol mak, Al lah'ın rı za sı nı, rah me ti ni ve cen -

ne ti ni ka zan mak için ça lış mak tır. Bu amaç dı şın da ki tüm ey lem ler ve ya iş ler

sa de ce ve sa de ce in sa nın ger çek ama cı na ulaş ma sı na yar dım cı bi rer "araç"

ola bi lir ler. Ara cı amaç edin mek ise şey ta nın in san la rı içi ne dü şür dü ğü çok

bü yük bir ya nıl gı dır.

An cak dü şün me den ya şa yan bir in san bu araç la rı ko lay lık la ken di ne

amaç edi ne bi lir. Bu ko nu da gün lük ha yat tan şöy le bir ör nek ve re bi li riz: İn -

sa nın ça lı şıp top lu ma fay da lı şey ler üret me si kuş ku suz gü zel bir dav ra nış -

tır. Al lah'a iman eden bir in san böy le bir ça lış ma yı şevk le ya par ve kar şı lı ğı -

nı da hem dün ya da, hem de ahi ret te Al lah'tan bek ler. Ama baş ka bir in san

ay nı fi ili Al lah'ı unu ta rak, yal nız ca bu dün ya ya yö ne lik ba zı çı kar lar için, in -

san lar dan tak dir gö re cek bir ma kam el de et mek için ya pı yor sa, iş te bu nok -

ta da ya nıl gı ya düş müş tür. Ve ahi ret te ger çek ler le kar şı laş tı ğın da bun dan

do la yı ta rif edi le mez bir piş man lık du ya cak tır. Al lah dün ya ha ya tı na da lan -

lar için bir aye tin de şöy le bu yur mak ta dır:

Siz den ön ce ki (mü na fık lar ve ka fir ler) gi bi. On lar siz den kuv vet ba kı mın -

dan da ha güç lü, mal ve ço cuk lar ba kı mın dan da ha çok tu lar. On lar ken di

pay la rıy la ya rar lan ma ya bak tı lar; siz de, siz den ön ce ki le rin ken di pay la rıy -

la ya rar lan ma ya kal kış ma la rı gi bi, ken di pay la rı nız la ya rar lan ma ya bak tı nız

ve siz de (dün ya ya ve zev ke) da lan lar gi bi dal dı nız. İş te on la rın dün ya da

ahi ret te bü tün ya pıp-et tik le ri (amel le ri) bo şa çık mış tır ve iş te on lar kay ba

uğ ra yan lar dır. (Tev be Su re si, 69)
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Her şe ye "Alış kan lık Gö zü"yle Bak mak ve

Bu Ne den le Üze rin de Dü şün me ye Ge rek Gör me mek 

İn san lar ba zı şey ler le ilk kez kar şı laş tık la rın da, on da ki ola ğa nüs tü lü ğü

an la ya bi lir ler ve bu, on la rın dü şün me le ri ne, gör dük le ri şe yi in ce le yip araş -

tır ma la rı na ne den ola bi lir. An cak bir sü re son ra bu şe ye kar şı bir alış kan lık

olu şur ve ar tık et ki len me me ye baş lar lar. Özel lik le de he men her gün kar şı -

laş tık la rı bir var lık ve ya olay, ar tık on lar için "sı ra dan" bir şey ha li ne ge lir. 

Ör ne ğin ba zı dok tor aday la rı ilk kez ölü bir in sa nın be de ni ni gör dük le -

rin de bun dan son de re ce et ki le nir ler. Ve ya ilk kez bir has ta la rı öl dü ğün de

bu, on la rı uzun uzun dü şün dü rür. Bel ki bir kaç da ki ka ön ce ha yat do lu, gü -

len, plan la rı olan, ko nu şan, zevk alan bir in sa nın, göz le ri ışıl ışıl, can lı iken

bir den bi re can sız, ade ta bir eş ya ya ben ze yen be de ni kar şı la rı na çı kar. İlk

kez otop si yap ma la rı için ön le ri ne bir ka dav ra gel di ğin de bu ce set te gör dük -

le ri her şe yi dü şü nür ler. Ör ne ğin bu be de nin bü yük bir hız la çü rü me si, için -

den da ya nıl maz bir ko ku nun çık ma sı, ya şar ken gö ze hoş ge len saç la rın do -

kun ma ya bi le ta ham mül edi le me ye cek bir ha le gel me si hep üze rin de dü şün -

dük le ri ko nu lar dır. Bun la rın ar dın dan da şu nu dü şü nür ler: Her in sa nın ya -

pı mal ze me si ta ma men ay nı dır ve her ke sin be de ni mut la ka ay nı so na uğ ra -

ya cak tır, ya ni ken di le ri de bir gün bu ha le ge le cek ler dir. 

An cak bir kaç ka dav ra gör dük ten ve ya bir kaç has ta sı nı kay bet tik ten

son ra bu ki şi ler üze rin de ül fet (alış kan lık) oluş ma ya baş la ya bi lir. Ar tık gör -

dük le ri ka dav ra la ra, hat ta has ta la ra bir eş yay mış gi bi dav ran ma ya baş lar lar. 

Bu du rum el bet te  ki sa de ce dok tor lar için ge çer li de ğil dir. İn san la rın

bü yük bir ço ğun lu ğu için ya şam la rı nın pek çok ala nın da ay nı du rum söz

ko nu su dur. Ör ne ğin zor ko şul lar da ya şa yan bir in sa na, bir den bi re ra hat bir

ya şam tar zı su nul du ğun da, gör dü ğü ve sa hip ol du ğu her şe yin ken di si için

bir ni met ol du ğu nu an lar. Yat tı ğı ya ta ğın da ha ra hat ol ma sı, evi nin gü zel bir

man za ra ya bak ma sı, ca nı nın is te di ği şe yi alıp yi ye bil me si, kı şın evi ni di le di -

ği gi bi ısı ta bi li yor ol ma sı, bir yer den bir ye re gi der ken ara ba sı ile ko lay lık la

gi de bil me si ve da ha bir çok şey bu ki şi için bi rer ni met tir. Es ki du ru mu ak lı -

na gel dik çe, bun la rın her  bi ri nin se vin ci ni ya şar. An cak doğ du ğu an dan iti -

ba ren bu im kan la ra sa hip bir in san bun la rın kıy me ti ni o ka dar dü şün me ye -
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bi lir. Bu gü zel lik le ri tak dir et me si de -dü şün me di ği müd det çe- pek müm -

kün ol maz.

Dü şü nen bir in sa nın ise ne doğ du ğu an dan iti ba ren bu ni met le re sa hip

ol ma sı, ne de son ra dan el de et me si fark et mez. Çün kü hiç bir za man sa hip

ol du ğu şey le re alış kan lık gö züy le bak maz. Her  bi ri ni ken di si için Al lah'ın

ya rat tı ğı nı, di ler se bun la rı ken din den ge ri ala bi le ce ği ni bi lir. Ör ne ğin mü -

min ler ken di le ri ni ta şı ya cak  bi nek le re ya ni araç la ra bin dik le rin de şöy le dua

eder ler: 

... Bun la ra bi zim için bo yun eğ di ren (Al lah) ne Yü ce dir, yok sa biz bu nu

(ken di hiz me ti mi ze) ya naş tı ra maz dık…  (Zuh ruf Su re si, 13)

Ve biz el bet te, Rab bi mi z'e çev ri lip-dö ne ce ğiz." (Zuh ruf Su re si, 14)

Baş ka bir ayet te de mü min le rin, bah çe le ri ne gir dik le rin de Al lah'ı tes bih

ede rek "... Ma şa Al lah, Al lah'tan baş ka kuv vet yok tur..." (Kehf Su re si, 39)

de dik le ri  bil di ri lir. Bu, on la rın her bah çe le ri ne gir dik le rin de bu bah çe yi ya -

ra ta nın ve onu ayak ta tu ta nın Al lah ol du ğu nu dü şün dük le ri nin bir gös ter -

ge si dir. Dü şün me yen bir in san ise gü zel bir bah çe yi ilk gör dü ğün de et ki le -

ne bi lir, an cak da ha son ra bu ra sı onun için gi de rek sı ra dan bir yer ha li ne gel -

me ye baş lar. İçin de ki gü zel lik le re olan hay ran lı ğı kay bo lur. Ba zı in san lar ise

hiç dü şün me dik le ri için, da ha en baş tan bu ni met le rin far kı na va ra maz lar.

Kendilerine verilen nimetleri "alışılmış", "olması gereken" şeyler olarak

değerlendirme yanılgısına kapılırlar. Bu yüzden de bunlardaki güzellikler-

den zevk alamazlar. 

So nuç: İn sa nın Dü şün me si ni En gel le yen Tüm 

Ne den le ri Or ta dan Kal dır ma sı Şart tır

Da ha ön ce be lirt ti ği miz gi bi, in san la rın bü yük bir ço ğun lu ğu nun dü -

şün me me si ve ger çek ler den ga fil ola rak ya şa ma sı ki şi nin dü şün me me si için

ge çer li bir ma ze ret ola maz. Çün kü her in san ken di ba şı na müs ta kil bir var -

lık tır ve Al lah'a kar şı tek ba şı na so rum lu dur. Unut ma mak ge re kir ki, Al lah

in san la rı dün ya ha ya tın da de ne mek te dir. Di ğer ki şi le rin du yar sız lı ğı, dü -

şün me yen, ak let me yen, ger çek le ri gö re me yen in san lar ol ma la rı da ço ğu za -

man bu im ti ha nın bir par ça sı dır. Ve sa mi mi ola rak dü şü nen bir in san, "in -
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san la rın bü yük bir bö lü mü dü şün mü yor ve bun la rın far kın da de ğil, ne den

bir tek ben dü şü ne yim" de mez. Hat ta in san la rın bü yük bir bö lü mü nün için -

de bu lun du ğu gaf le ti dü şü ne rek ib ret alır ve on lar dan bi ri ol mak tan Al lah'a

sı ğı nır. Di ğer in san la rın için de bu lun duk la rı du ru mun ken di si için bir ma -

ze ret ola ma ya ca ğı açık tır. Çün kü Al lah Ku ran'da in san la rın ço ğu nun gaf let

için de ol duk la rı nı ve iman et me dik le ri ni pek çok aye tiy le bil dir mek te dir. Bu

ayetlerden bazılarında şöyle buyrulmaktadır: 

Sen şid det le ar zu et sen bi le, in san la rın ço ğu iman ede cek de ğil dir. (Yu suf

Su re si, 103)

Elif, Lam, Mim, Ra. Bun lar Ki ta bın ayet le ri dir. Ve sa na Rab bin den in di ri len

hak tır. An cak in san la rın ço ğu iman et mez ler. (Rad Su re si, 1)

Olan ca ye min le riy le: "Öle ni Al lah di rilt mez" di ye ye min et ti ler. Ha yır; bu,

O'nun üze rin de hak olan bir va id tir, an cak in san la rın ço ğu bil mez ler. (Nahl

Su re si, 38)

An dol sun bu nu, on la rın ara sın da öğüt alıp-dü şün sün ler di ye çe şit li bi çim -

ler de açık la dık. Ama in san la rın ço ğu nan kör lük edip ayak di ret ti ler. (Fur -

kan Su re si, 50)

Al lah baş ka ayet le rin de in san la rın ço ğun lu ğu na uya rak yol dan sa pan,

ya ra tı lış ama cı nı dü şün me ye rek Al lah'ın emir le ri ni ye ri ne ge tir me yen in -

san la rın uğ ra ya cak la rı so nu da ha ber ver miş tir:

İçin de on lar (şöy le) çığ lık atar lar: "Rab bi miz, bi zi çı kar, yap tı ğı mız dan baş -

ka sa lih bir amel de bu lu na lım." Si ze or ada (dün ya da), öğüt ala bi le cek ola nın

öğüt ala bi le ce ği ka dar ömür ver me dik mi? Si ze uya ran da gel miş ti. Öy ley se

(aza bı) ta dın; ar tık za lim ler için bir yar dım cı yok tur. (Fa tır Su re si, 37) 

Bu ne den le her in sa nın dü şün me si ni en gel le yen ne den le ri or ta dan kal -

dı ra rak, sa mi mi ve iç ten bir şe kil de Al lah'ın ya rat tı ğı her olay ve her var lık

üze rin de dü şün me si, dü şün dük le rin den ken di si için bir öğüt ve ders çı kar -

ma sı ge re kir. 

Bun dan son ra ki bö lüm de bir in sa nın gün lük ha ya tı için de kar şı la şa bi -

le ce ği ba zı olay lar ve var lık lar hak kın da ne le ri dü şü ne bi le ce ğin den bah se di -

le cek tir. Ama cı mız, bu ra da bah se di len ko nu la rın bu ki ta bı oku yan la ra reh -

ber ol ma sı ve bun dan son ra ki ha yat la rı nı "dü şü nen ve dü şün dük le rin den

öğüt ve ders alan" ki şi ler ola rak ge çir me le ri dir.
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i ta bın ba şın dan bu ya na dü şün me nin öne min den, in sa na ka -

zan dır dık la rın dan, in sa nı di ğer can lı lar dan ayırt eden çok

önem li bir özel lik ol du ğun dan söz et tik. Ay rı ca dü şün me yi en -

gel le yen ne den le re de de ğin dik. Kuş ku suz tüm bun lar da ki

amaç, in san la rı dü şün me ye teş vik ede rek, ya ra tı lış amaç la rı nı gö re bil me le -

ri ne, Al lah'ın son suz il mi ni ve kud re ti ni tak dir ede bil me le ri ne yar dım cı ol -

mak tı.

İler le yen say fa lar da ise Al lah'a iman eden bir in sa nın bir gün bo yun ca

ya şa dı ğı olay lar kar şı sın da ne ler dü şün me si ge rek ti ği ni, gör dü ğü olay lar -

dan na sıl ib ret ler çı kar ma sı, kar şı laş tı ğı her şey de Rab bi mi z'in sa na tı nı ve il -

mi ni gö re rek na sıl Al lah'a şük ret me si ve ya kın laş ma sı ge rek ti ği ni an la ta ca -

ğız. 

El bet te bu ra da bah se di le cek olan lar bir in sa nın dü şün me ka pa si te si nin

çok kü çük bir bö lü mü nü kap sa mak ta dır. İn san ya şa dı ğı her an dü şün me ye -

te ne ği ne sa hip tir. Ve in sa nın dü şün ce uf ku öy le si ne ge niş tir ki, bun la ra bir

kı sıt la ma, sı ra la ma ge tir mek müm kün de ğil dir. Bu ra da an la tı la cak olan la rın

ama cı, yal nız ca dü şün me ye te ne ği ni ge re ği gi bi kul lan ma yan ki şi le re bir yol

aç mak tır.

Unut ma mak ge re kir ki, an cak dü şü nen in san lar ak le de bi lir ve di ğer

can lı lar dan fark lı bir ko nu ma ula şa bi lir ler. Çev re sin de ki mu ci ze vi olay la rı

gö re me yen, gö rüp de ak le de me yen in san la rın du ru mu nu Al lah ayet le rin de

şöy le ha ber ver miş tir:

İn kar eden le rin ör ne ği ba ğı rıp ça ğır ma dan baş ka bir şey işit me yip (duy du -

ğu ve ya ba ğır dı ğı şe yin an la mı nı bil me yen ve sü rek li) hay kı ran (bir hay -

van)ın ör ne ği gi bi dir. On lar, sa ğır dır lar, dil siz dir ler, kör dür ler; bun dan do -

la yı akıl er di re mez ler. (Ba ka ra Su re si, 171)

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

mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta

da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Yok sa sen, on la rın ço ğu nu (söz) işi tir ya da ak lı nı kul la nır mı sa yı yor sun?

On lar, an cak hay van lar gi bi dir ler; ha yır, on lar yol ba kı mın dan da ha şaş kın

(ve aşa ğı) dır lar. (Fur kan Su re si, 44)



Al lah'ın ayet le ri ni, ya rat tı ğı can lı lar da ki ve olay lar da ki mu ci ze vi yön -

le ri gö re bi len, do la yı sıy la ak le de bi len in san lar ise an cak dü şü nen in san lar -

dır. Ve bu in san lar gör dük le ri kü çük bü yük her şey den bir so nuç çı ka ra bi lir -

ler. 

Sa bah Uyan dı ğın da…

İn sa nın dü şün me ye baş la ma sı için özel bir or tam oluş ma sı na ge rek

yok tur. Sa bah kalk tı ğı an dan iti ba ren dü şün mek için önü ne bir çok im kan se -

ri lir.

Sa bah uya nan in sa nın önün de ko ca bir gün var dır. Ge nel lik le yor gun

ve ya uy ku suz de ğil dir, her şe ye ye ni den baş la ma ya ha zır dır. Bu nu dü şü nen

in sa nın ak lı na Al lah'ın bir aye ti ge lir:

O, ge ce yi si zin için bir el bi se, uy ku yu bir din len me ve gün dü zü de ya yı lıp-

ça lış ma (za ma nı) kı lan dır. (Fur kan Su re si, 47)

Ka fa sı nı to par la ma sı, tam ola rak ayıl ma sı için yü zü nü yı ka ma sı, duş al -

ma sı ye te cek tir. Ar tık in san ken di si için fay da lı pek çok şe yi dü şü ne bi le cek

bir ko num da dır. Kah val tı da ne yi ye ce ğin den ve ya ev den kaç ta çık ma sı ge -

rek ti ğin den da ha önem li ko nu lar var dır ve ön ce lik le bun la rı dü şün me si ge -

rek li dir. 

Ön ce lik le sa bah uya na bil me si bü yük bir mu ci ze dir. Bi lin ci ni ta ma men

kay bet me si ne rağ men sa bah yi ne es ki bi lin ci ve ki şi li ği ile ge ri dön müş tür.

Kal bi at mak ta, ne fes ala bil mek te, ko nu şa bil mek te ve gö re bil mek te dir. Oy sa

ge ce uy ku ya da lar ken, bu ni met le rin sa bah tek rar ve ri le ce ği nin hiç bir ga ran -

ti si yok tur. Üs te lik ge ce bo yun ca ba şı na her han gi bir fe la ket de gel me miş tir.

Ör ne ğin otur du ğu apart man da bir kom şu su nun dal gın lı ğı gaz ka ça ğı na se -

bep ola bi lir ve ge ce bü yük bir pat la may la uya na bi lir di. Bu lun du ğu böl ge

do ğal bir fe la ke te ma ruz ka la bi lir, bel ki ha ya tı nı kay be de bi lir di. 

Vü cu dun da baş ka so run lar ola bi lir, ör ne ğin şid det li bir böb rek san cı sı,

baş ağ rı sı ile uya na bi lir di. Ama bun la rın hiç bi ri ol ma mış tır ve sa pa sağ lam

ola rak uyan mış tır. Tüm bun la rı dü şü nün ce Al lah'ın ken di üze rin de ki bu ge -

niş rah me ti ve ko ru ma sı için O'na şük re der.

Ye ni bir gü ne sağ lık lı ola rak baş la mak, in sa nın ahi re ti için da ha faz la
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ka zanç sağ la ya bil me si için Al lah'ın ona bir fır sat da ha ver me si de mek tir. 

O halde yapılacak en güzel davranış, günü Allah'ı razı edecek biçimde

geçirmektir. İnsan herşeyden önce bunun planlarını kurmalı, kafasını işgal

eden düşünceler bunlar olmalıdır. Allah'ı razı etmenin en önemli yönlerin-

den biri ise bu konuda O'ndan yardım istemektir. Hz. Süleyman'ın ihlaslı

duası bu konuda müminlere örnektir:

... Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi ve hoş nut

ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı il ham et ve be ni rah me tin le sa lih kul -

la rın ara sı na kat. (Neml Su re si, 19)

İn sa nın Aciz li ği nin Dü şün dür dük le ri

İn san, sa bah ya tak tan kal kar kal maz aciz bir var lık ol du ğu nu fark ede -

rek dü şün me ye baş lar. Her sa bah mut la ka yü zü nü yı ka ma sı, diş le ri ni fır ça -

la ma sı ge re kir. Bun la rı gö ren in san di ğer aciz lik le ri ni de dü şün me ye baş lar.

Ör ne ğin her gün ban yo yap mak zo run da ol ma sı, in ce cik de ri si nin al tı nın

bak mak ta zor la nı la cak ka dar kö tü gö rün me si, vü cu du nun en fek si yo na son
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de re ce açık ol ma sı, uy ku suz lu ğa, aç lı ğa ve su suz lu ğa da ya na ma ma sı hep

aciz li ği nin gös ter ge le ri dir. 

Sa bah ay na ya ba kan bir in sa nın eğer ya şı iler le miş se ak lı na da ha baş ka

dü şün ce ler de ge lir. Ha ya tı nın or ta la ma ilk 20 se ne sin den son ra sın da ilk

yaş lan ma be lir ti le ri baş la mış tır. 30'lu yaş la ra gel di ğin de gö zalt la rı, ağız ke -

nar la rı kı rış ma ya baş la mış, cil di nin es ki di ri li ği kal ma mış, vü cu du nun bü -

yük bir bö lü mün de de for mas yon gö rül me ye baş la mış tır. Ya şı da ha da iler -

le dik çe saç la rı be yaz la mış, hat ta el le ri bi le yaş lan mış tır. 

Bun la rı dü şü nen bir in san için yaş lı lık dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği ni gös -

te ren, in sa nın dün ya ya hırs la bağ lan ma sı nı en gel le yen en et ki li olay lar dan

bi ri dir. Yaş lan ma ya baş la yan ki şi ar tık dün ya ha ya tın da ge ri ye bir sa yım
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İstisnasız her insan sabah kalktığı andan itibaren birçok acizliğiyle ilgilenmek
durumundadır. Allah dünya hayatında yarattığı bu eksiklikleri düşünmemizi ister. 



baş la dı ğı nı an lar. As lın da yaş -

la nan ve ge ri ye sa yı mı baş la -

yan, in sa nın be de ni dir. Be den

gün geç tik çe çü rür, an cak in -

sa nın ru hun da bir yaş lan ma

ol maz. İn san la rın ço ğun lu ğu

genç lik le rin de gü zel ve ya çir -

kin ol ma la rı nın şid det li ola rak et ki si al tın da ka lır lar. Ge nel lik le gü zel olan

ki bir li dir, çir kin olan ise ezik ve mut suz olur. Yaş lı lık ise be de nin gü zel li ği -

nin ve ya çir kin li ği nin ne ka dar ge çi ci ol du ğu nu, Al lah Ka tın da tek ge çer li

ola nın ve in sa nın tek ka zan cı nın Al lah'a olan bağ lı lı ğı ile gös ter di ği gü zel

ah lak ol du ğu nu gös te ren önem li bir ib ret tir. 

İn san bu aciz lik le ri ile her kar şı laş tı ğın da, her tür lü ek sik lik ten mü nez -

zeh olan, tek ku sur suz var lı ğın Al lah ol du ğu nu dü şü nür ve Al lah'ın yü ce li -

ği ni tes bih eder. Al lah in sa nın sa hip ol du ğu her aciz li ği bir hik met le ya rat -

mış tır. İn san la rın dün ya ha ya tı na bağ lan ma ma la rı, dün ya ha ya tın da sa hip

ol duk la rı ile azıp şı mar ma ma la rı bu hik met ler den ba zı la rı dır. Bun la rı dü şü -

ne rek kav ra ya bi len ki şi, ahi ret te Al lah'ın ken di si ni tüm bu ek sik lik ler den

arın dı rıl mış ola rak ya rat ma sı nı is ter. 

Sa hip ol du ğu aciz lik ler çok önem li bir dü şün ce yi da ha ak lı na ge ti rir:

Ka ra top rak tan çı kan bir gül ter te miz ko kar ken, in sa nın ba kım yap ma dı ğı
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Al lah, si zi bir za'ftan 
ya rat tı, son ra (bu) za'fın 
ar dın dan bir kuv vet kıl dı,
son ra bu kuv ve tin ar dın dan
da bir za'f ve yaş lı lık ver di.
Di le di ği ni ya ra tır. O, 
bi len dir, güç ye ti ren dir. 
(Rum Su re si, 54)



tak dir de vü cu dun da olu şan

ko ku nun da ya nıl maz ol ma sı,

özel lik le ki bir li ve ken di ni

be ğen miş in san la rın üze rin -

de dü şü ne rek ib ret al ma la rı

ge re ken bir du rum dur.  

İn sa nın Vü cu dun da ki Ba zı Özel lik le rin

Dü şün dür dük le ri 

İn san sa bah ay na ya bak ma ya de vam eder ken ak lı na hiç dü şün me di ği

şey ler de ge le bi lir. Ör ne ğin in sa nın kir pik le ri, kaş la rı, ke mik le ri, diş le ri bel -

li bir bo ya ulaş tı ğın da uza ma la rı du rur. An cak saç la rı nın uza ma sı dur maz.

Ya ni uza ma sı za rar lı ola bi le cek, kö tü bir gö rün tü ye ne den ola cak olan bö -

lüm le rin uza ma sı du rur ken, uza ma sı es te tik açı dan gü zel ola bi le cek olan

saç lar uza ma ya de vam eder. Bu nun ya nı  sı ra ke mik le rin uza ma sın da da tam

bir uyum ve oran var dır. Ör ne ğin in sa nın kol ke mik le ri da ha faz la uza yıp,

göv de si kı sa kal maz. Her  bi ri ne ka dar uza ma sı ge rek ti ği ni bi lir miş gi bi tam

za ma nın da du rur. 

El bet te bu ra da sa yı lan lar vü cut ta mey da na ge len bir ta kım fi zik sel et -

ken le rin so nu cun da olu şur. An cak dü şü nen in sa nın ak lı na şu da ge lir: Bu

kim ya sal re ak si yon la rın ger çek leş me si na sıl sağ lan mak ta dır? Ge re ken her -

şe yin ge rek ti ği ka dar bü yü me si ni sağ la yan hor mon lar, en zim ler vü cu dun

içi ne kim ta ra fın dan yer leş ti ril miş tir? Ve kim bun la rın mik ta rı nı, sal gı lan ma

za man la rı nı kont rol et mek te dir?

Kuş ku suz tüm bun la rın te sa düf ler so nu cun da oluş tuk la rı nı id dia et -

mek im kan sız dır. İn sa nı mey da na ge ti ren hüc re le rin, hüc re le ri oluş tu ran şu -

ur suz atom la rın böy le ka rar lar ala bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun la rın her

bi ri nin in sa nı en gü zel su ret te ya ra tan Al lah'ın sa na tı ol du ğu apa çık or ta da -

dır.
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Çamurlu, kara top rak tan çı kan bir
gül ter te miz kokar. 



Yol da Gi der ken…

İn san la rın bir ço ğu sa bah kal kıp ha zır lan dık tan son ra iş -

ye ri ne, oku la git mek ve ya dı şa rı da ki bir iş le ri ni hal let mek

üze re yo la çı kar lar. Bir mü min için bu yol cu luk Al lah'ın

ra zı ola ca ğı ha yır lı iş ler yap ma nın bir baş lan gı cı dır. İn san

evin den ay rı lıp dı şa rı çı kar çık maz önü ne dü şün me si ge -

re ken sa yı sız ko nu çı kar. Et raf ta bü yük kü çük bin ler ce

in san, ara ba lar, ağaç lar sa yı la ma ya cak ka dar çok ay rın -

tı var dır. Bu ra da bir mü mi nin ba kış açı sı çok net tir. O

gör dü ğü şey ler den müm kün ol du ğun ca fay da lan ma -

ya ba kar. Olay la rın ar ka sın da ki se bep le ri dü şü nür.

Çün kü kar şı sın da gör dü ğü man za ra Al lah'ın bil gi si

da hi lin de ve O'nun di le me siy le oluş muş tur. Öy ley se

mut la ka bir se be bi var dır. Al lah, onu dı şa rı çı ka rıp

kar şı sı na bu gö rün tü le ri çı kar dı ğı na gö re bun lar

üze rin de gö rül me si ve dü şü nül me si ge re ken şey -

ler  var dır. Sa bah kalk tı ğı an dan iti ba ren ken di si -

ne dün ya da ecir (se vap) ka za na bi le ce ği bir gün

da ha ver di ği için Al lah'a şük ret miş tir. Ve şim -

di de bu ecir le ri ka za na bi le ce ği bir yol cu lu ğa

baş la mış tır. Bu nun bi lin cin de olan ki şi, her-

şeyi yaratan Al lah'ın "Gün dü zü bir ge -

çim-vak ti kıl dık" (Ne be Su re si, 11) aye -

ti ni dü şü nür. Bu ayet doğ rul tu sun da

gü nü nü di ğer in san la ra fay da lı ola -

cak, Al lah'ın hoş nut ola ca ğı iş ler

ya pa cak şe kil de ge çir me nin

plan la rı nı ya par.

Ak lın da bu plan lar la

ara ba sı na ve ya baş ka

bir va sı ta ya ulaş tı ğın -

da, yi ne Rab bi mi -

ze şük re der.

Yol da gi der -
ken gör dük le -
ri miz de de
dü şü nü le cek
çok şey var -
dır.

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Çün kü gi de ce ği yer ne ka dar uzak olur sa ol sun, ora ya

ulaş ma im ka nı var dır. Al lah bir ko lay lık ola rak in san -

la ra ula şım da kul la na bi le cek le ri pek çok araç ya rat -

mış tır. Özel lik le de gü nü müz de ge li şen tek no lo ji ile

bu im kan lar çok da ha faz la art mış tır; ara ba lar, tren ler,

uçak lar, ge mi ler, he li kop ter ler, oto büs ler.… Bun la rı

dü şü nen ki şi nin ak lı na çok önem li bir ko nu da ha ge lir:

Tek no lo ji yi de in san la rın hiz me ti ne su nan Al lah'tır. 

Bi lim adam la rı her ge çen gün ye ni bu luş lar yap -

mak ta, ha ya tı mı zı ko lay laş tı ra cak ye ni lik ler bul mak ta -

dır lar. Ve bun la rın tü mü nü Al lah'ın dün ya da ya rat tı ğı

im kan lar la ger çek leş ti rir ler. İş te dü şü nen in san

bun la rı ken di hiz me ti ne ver di ği için de Rab bi mi -

z'e şük re de rek yol cu lu ğu nu sür dü rür.

Bu dü şün ce ler le gi de ce ği ye re doğ ru iler -

ler ken, so kak ara sın da gör dü ğü bir çöp yı ğı nı,

pis ko ku, ka ran lık, dar, iz be yer ler de in sa nın

ak lı na çe şit li ko nu lar ge ti rir. 

Al lah dün ya da hem cen ne ti hem de ce -

hen ne mi ha ya li miz de can lan dı ra bi le ce ği miz

ve ya kı yas yo luy la na sıl ola bi le cek le ri ni tah -

min ede bi le ce ği miz me kan lar ve gö rün tü ler

ya rat mış tır. Çöp yı ğın la rı, pis ko ku lar, dar, iz -

be ve ka ran lık yer ler in sa nın ru hu na bü yük

sı kın tı ve rir. İn san böy le or tam lar da as la

bu lun mak is te mez. Bun la rın hep si ce -

hen ne mi ha tır la tan özel -

Düşü nen in san, tek no lo ji yi
de in san la rın hiz me ti ne ve -
re nin Al lah ol du ğu nu gö rür.  
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lik ler dir ve bu gö rün tü ler le kar şı la şan ki şi nin ak lı na ce hen nem ayet le ri ge -

lir. Al lah Ku ran'da ce hen nem de ki çir kin gö rün tü le ri, ka ran lı ğı, pis li ği pek

çok aye tiy le ha ber ver miş tir:

"As hab-ı Şi mal", ne (mut suz dur o) "As hab-ı Şi mal." Hüc re le re iş le yen ka vu -

ru cu bir sı cak lık ve kay nar su, Ve kap ka ra du man dan bir göl ge için de dir ler.

Ki o, ne se rin dir, ne fe rah la tı cı (ke rim). (Va kıa Su re si, 41-44)

El le ri bo yun la rı na bağ lı ola rak, sı kı şık bir ye ri ne atıl dık la rı za man, ora da

yok olu şu is te yip-ça ğı rır lar. Bu gün bir yok olu şu ça ğır ma yın, bir çok (ke re)

yok olu şu is te yip-ça ğı rın. (Fur kan Su re si, 13-14)

Ku ran'ın bu ayet le ri ni ha tır la yan ki şi, he men Al lah'a ken di si ni ce hen -

nem aza bın dan ko ru ma sı için dua eder, yap tı ğı ha ta lar dan do la yı ba ğış lan -

ma di ler.  

Bu tür bir dü şün me ye yö nel me yen kim se ise gü nü nü söy le ne rek, her

olay da bir suç lu bul ma ya ça lı şa rak ge çi re cek tir. Çö pü atan lar ve onu top la -

ma da ge ci ken be le di ye ka fa sı na ta kı la cak, pat ro nun hak sız ye re ken di si ne

çı kış ma sı ve da ha pek çok ko nu ile bü tün gün ak lı nı meş gul ede cek tir. Bu

boş dü şün ce le rin ise ken di ne ahi ret te hiç bir fay da sı yok tur. Bel ki in san "Bir

sü rü işi bir ta ra fa mı bı ra ka yım?" di ye dü şü ne bi lir. Ger çek ten de ço ğu in san

ken di si ni dü şün mek ten alı ko yan asıl ko nu nun dün ya üze rin de ver mek zo -

run da ol du ğu mü ca de le ol du ğu nu id dia eder. Yi ye cek, ba rın ma ve sağ lık gi -

bi prob lem ler yü zün den dü şün me le ri nin müm kün ol ma dı ğı nı söy ler. Oysa

bu, kaçıştan ve kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. İnsanın sorum-

lulukları ve içinde bulunduğu konum ile düşünmesinin hiçbir ilgisi yoktur.

Çünkü Allah'ın razı olması için düşünmeye çabalayan insan, yanında

Allah'ın yardımını bulacaktır. Görecektir ki, kendisi için problem gibi görü-

nen pek çok konu ardı ardına çözülmekte, düşünmeye her geçen gün daha

fazla vakit ayırabilmektedir. Bu ancak müminlerin yaşayıp anlayabilecekle-

ri bir konudur.  

Yol da gi der ken gö rü len gü zel bir man za ra ve ya dar
ve iz be bir yer in sa na bir çok şe yi dü şün dü re bi lir. 
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Ren ga renk Bir Dün ya nın Dü şün dür dük le ri

Yol cu lu ğu na de vam eden in san, çev re sin de her an Al lah'ın ayet le ri ni,

ya ra tı lış mu ci ze le ri ni gör me ye, bun lar üze rin de dü şü ne rek Rab bi mi z'in yü -

ce li ği ni tak dir et me ye ça lı şır. Ara ba nın ca mın dan dı şa rı ya bak tı ğın da ren ga -

renk bir dün ya ile kar şı la şır. Bu nun üze ri ne şöy le dü şü nür: "Pe ki ya dün ya

ren ga renk ol ma say dı, her şey na sıl olur du?" 

Ör ne ğin aşa ğı da ki res im le re ba kın ve siz de dü şü nün. Hiç bir ren gi ol -

ma yan bir de niz ve ya bir dağ man za ra sın dan ve ya bir çi çek ten şim di al dı ğı -

mız gi bi zevk ala bi lir miy dik? Gök yü zü nün, mey ve le rin, ke le bek le rin, gi ye -

cek le rin, in san la rın yüz le ri nin gö rün tü le ri şim di ol du ğu gi bi zevk ve rir miy -

di? Ren ga renk, cı vıl cı vıl bir dün ya da ya şı yor ol ma mız bi ze Rab bi mi z'in ver -

di ği bir ni met tir. Do ğa da gör dü ğü müz her renk, can lı lar da ki renk le rin bir -

bir le riy le olan ku sur suz uyu mu Al lah'ın eş siz sa na tı nın ve ben zer siz ya ra tı -

şı nın de lil le ri dir. Ör ne ğin bir çi çe ğin ya da bir ku şun sa hip ol du ğu renk ler

ve bu renk le rin bir bir le riy le uyu mu ve ya renk ler ara sın da yu mu şak ge çiş ler

ol ma sı, do ğa da hiç bir ren gin gö zü mü zü ra hat sız et me me si, ör ne ğin de niz le -
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rin, gök yü zü nün, ağaç la rın renk le ri nin biz le re ra hat lık ve re cek, gö zü mü zü

yor ma ya cak ton lar da ol ma la rı Al lah'ın ya ra tı şı nın ku sur suz lu ğu nu gös te rir.

Tüm bun la rı dü şü nen bir in san, çev re sin de gör dü ğü her şe yin Al lah'ın son -

suz il mi nin ve kud re ti nin bir ese ri ol du ğu nu an lar. Al lah'ın biz le re ver di ği

tüm bu ni met ler kar şı sın da ise "içi tit re ye rek" Al lah'tan kor kup sa kı nır ve

nan kör lük eden bir in san ol mak tan Al lah'a sı ğı nır. Al lah, Ku ran'da renk le -

rin var lı ğı nı ha tır la ta rak, an cak alim olan la rın ya ni dü şü nüp araş tı ran ve

bun lar dan so nuç çı ka ran in san la rın Al lah kor ku su na sa hip ol duk la rı nı şöy -

le bil di rir:

Al lah'ın gök yü zün den su in dir di ği ni gör me din mi? Böy le ce Biz onun la,

renk le ri de ği şik olan mey ve ler çı kar dık. Dağ lar dan da be yaz, kır mı zı renk -

le ri de ği şik ve si yah yol lar (kıl dık). İn san lar dan, hay van lar dan ve da var lar -

dan da renk le ri böy le de ği şik olan lar var dır. Kul la rı için de ise Al lah'tan an -

cak alim olan lar 'iç le ri tit re ye rek-kor kar'. Şüp he siz Al lah, üs tün ve güç lü

olan dır, ba ğış la yan dır. (Fa tır Su re si, 27-28)



Yol da Gö rü len Bir Ce na ze Ara ba sı nın Dü şün dür dük le ri 

Bir yer le re ulaş ma ya ça ba la yan in sa nın kar şı sı na ani den bir ce na ze ara -

ba sı çı ka bi lir. Bu ise as lın da in sa nı ken di si ne ge ti re bi le cek çok önem li bir fır -

sat tır. Kar şı sı na çı kan bu gö rün tü ona ölü mü ha tır lat mış tır. Bir gün ken di si

de o ara ba nın için de ola cak tır. Bu na hiç şüp he yok tur, ne ka dar ka çın sa da

er geç ölüm onu bu la cak tır. Bel ki ya ta ğın da, bel ki yol da, bel ki de ta til de bir

yer de bu dün ya dan mut la ka ay rı la cak tır. Çün kü ölüm ka çı nıl maz bir ger -

çek tir. 

İş te böy le bir an da mü mi nin ak lı na Al lah'ın şu ayet le ri ge le cek tir:

Her ne fis ölü mü ta dı cı dır; son ra Bi ze dön dü rü le cek si niz. 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. Ki on lar, sab re -

den ler ve Rab le ri ne te vek -

kül eden ler dir. (An ke but Su -

re si, 57-59)

İn sa nın ken di be de ni -

nin de so nun da tah ta bir

ta bu ta ko nu la ca ğı nı, üze ri -

nin ya kın la rı ta ra fın dan

top rak la ör tü le ce ği ni, bir
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Bİr in sa nın kar şı laş tı ğı bir ce -
na ze her şey den ön ce ona
"ken di ölü mü nü" ve bu dün ya -
nın kı sa ve ge çi ci ol du ğu nu
dü şün dür me lidir.



me zar ta şın da adı nın ve so ya dı nın ya zı la ca ğı nı dü şün me si, onun dün ya ya

olan bağ lı lı ğı nı or ta dan kal dı rır. Bu nu çok sa mi mi ve ger çek çi bir şe kil de

dü şü nen in san bir gün top ra ğın al tın da çü rü ye cek bir be de ne sa hip çık ma -

nın ne ka dar an lam sız ol du ğu nu gö rür. 

Al lah, An ke but Su re si'nde ki ayet ler de sab re den le ri ve te vek kül lü olan -

la rı ölüm le rin den son ra cen net le müj de le miş tir. Bu yüz den bir gün öle ce ği -

ni dü şü nen mü min, cen ne te ka vu şa bil mek için de Al lah'ın em ret ti ği gü zel

ah la kı ya şa ma ya ça lı şır. Ölü mün ya kın lı ğı nı her dü şün dü ğün de bu ko nu da -

ki ka rar lı lı ğı pe ki şir ve ya şa mı bo yun ca gi de rek ge li şen üs tün bir ah la ka sa -

hip ol ma ya ça lı şır.

Hep baş ka dü şün ce le re ön ce lik ve rip, boş ku run tu lar la ha yat la rı nı ge -

çi ren ler ise de ğil bir ce na ze ara ba sıy la kar şı laş mak, her gün me zar lık önün -

den geç se ler, hat ta ya nın da çok de ğer ver dik le ri bi ri  öl se bi le, bu nun bir  gün

mut la ka ken di baş la rı na da ge le ce ği ni dü şün mez ler.

Gün İçin de…

Mümin gün boyunca karşılaştığı olaylar karşısında hep Allah'ın ayetle-

rini düşünür, olaylardaki incelikleri, Allah'ın yaratışındaki hikmetleri ve

hayırları kavramaya çalışır. 

Karşısına çıkan bir güzelliğe veya terslik gibi görünen her olaya hep

Allah'ın hoşnut olacağı güzel ahlak çerçevesinde tepki verir. İman eden bir

insan için bulunduğu ortamın bir önemi yoktur; okulda, işte veya alışveriş-

te de olsa hep Allah'ın herşeyi yarattığını düşünerek, O'nun yarattığı güzel-

likleri, olaylardaki hikmetleri görmeye çalışır, Rabbimiz'in ayetlerine uygun

bir yaşam sürer. İnananların bu tavrı ayetlerde şöyle haber verilir:

(Öy le) Adam lar ki, ne ti ca ret, ne alış ve riş on la rı Al lah'ı zik ret mek ten, dos -

doğ ru na ma zı kıl mak tan ve ze ka tı ver mek ten 'tut ku ya kap tı rıp alı koy maz';

on lar, kalp le rin ve göz le rin in kı la ba uğ ra ya ca ğı (deh şet ten al lak bul lak ola -

ca ğı) gün den kor kar lar. Çün kü Al lah, yap tık la rı nın en gü ze liy le kar şı lık ve -

re cek ve on la ra Ken di faz lın dan ar tı ra cak tır. Al lah, di le di ği ni he sap sız rı zık -

lan dı rır. (Nur Su re si, 37-38)

51Harun Yahya (Adnan Oktar)



Ya pı lan İş te Kar şı la şı lan Zor luk la rın Dü şün dür dük le ri

İnsan gün boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşabilir. Ama karşılaştığı

zorluk ne olursa olsun Allah'a tevekküllü davranması ve şunları düşünme-

si gerekir: "Allah bizi bu dünya hayatında her yaptığımızla ve her düşün-

düğümüzle denemektedir. Bu, bir an bile aklımızdan çıkarmamamız gere-

ken çok önemli bir gerçektir. Öyle ise yaptığımız herhangi bir işte bir zor-

lukla karşılaştığımızda veya kendi düşüncemize göre işlerin yolunda gitme-

diğini sandığımızda, bu olayların hepsinin bizim tavrımızı denemek için

karşımıza çıkartıldığını kesinlikle unutmamalıyız."

İn sa nın ak lın dan ge çen bu dü şün ce ler, gün lük ya şan tı içe ri sin de kar şı -

la şı lan bü yük ve ya kü çük her olay için ge çer li dir. Ör ne ğin bir iş ye rin de bir

yan lış an la ma dan do la yı ve ya bi ri nin ih ma li yü zün den yan lış ye re öde me

ya pı la bi lir, sa at ler ce bil gi sa yar da üze rin de ça lı şı lan bir dos ya elekt rik le rin

ke sil me si yü zün den bir an da yok ola bi lir, bir öğ ren ci çok faz la ça lış ma sı na

rağ men üni ver si te sı na vı nı ka za na ma ya bi lir, ta kip edi len bir iş te bir çok bü -

rok ra tik iş lem den do la yı bir in sa nın gün le ri kuy ruk lar da bek le mek le ge çe -

bi lir, sü rek li ek sik bir bel ge si çı ka bi lir ve bu ne den le iş le ri ak sa ya bi lir, bir in -

san çok acil ye tiş me si ge re ken bir ye re gi der ken uça ğı nı, oto bü sü nü ka çı ra -

bi lir… Herkesin kendi yaşantısı içinde karşılaşabileceği, kendince zorluk ve

terslik olduğunu zannettiği bu tür sayısız olay vardır. 

An cak bu olay la rın her bi rin de iman lı bir in san he men Al lah'ın kendi-

sinin tav rı nı ve sab rı nı de ne di ği ni, öle cek ve ahi ret te he sap ve re cek olan bir

in sa nın bu olay la ra da lıp, bun la ra üzü lüp va kit kay bet me si nin yer siz ol du -

ğu nu dü şü nür. Bü tün bu olay la rın ar ka sın da bir ha yır ol du ğu nu bi lir. Hiç -

bir olay kar şı sın da "Ey vah!" de mez. Al lah'a iş le ri ni ko lay laş tır ma sı için dua

eder.

Ve bir zor lu ğun ar dın dan ko lay lık gel di ğin de, bu nun Al lah'a et ti ği du -

anın bir kar şı lı ğı ol du ğu nu, Al lah'ın du ala rı işi ten ve on la ra ica bet eden ol -

du ğu nu dü şü nür ve Al lah'a şük re der. 

Bun la rı dü şü ne rek gü nü ne de vam eden ki şi, ney le kar şı la şır sa kar şı laş -

sın, as la ümit siz li ğe ka pıl maz, en di şe len mez, kor kup üzül mez, ça re siz du -

rum da kal maz. Al lah'ın her şe yi bir ha yır ve gü zel lik üze ri ne ya rat tı ğı nı bi -
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lir. Üs te lik bu nu sa de ce ba şı na ge le bi le cek bü yük olay lar da de ğil, bi raz ön -

ce söz et ti ği miz gi bi, gün lük ha ya tı için de, kü çük bü yük kar şı laş tı ğı her de -

tay da dü şü nür. 

Örneğin planladığı önemli bir iş istediği gibi gitmeyen, tam başarı elde

etmek üzereyken son anda ciddi bir aksilikle karşılaşan bir insan düşünün.

Eğer bu insan imanın getirdiği derin kavrayışa sahip değilse, aniden kızar,

sıkıntıya düşer, üzülür, kısacası her türlü olumsuzluğu yaşar. Oy sa her şey -

de bir ha yır ol du ğu nu dü şü nen bir in san Al lah'ın bu olay la ken di si ne gös -

ter di ği hik met le ri dü şü nüp bul ma ya ça lı şır. Bu şe kil de Al lah'ın bu ko nu da

Ters lik gi bi gö rü nen olay lar da hemen mut la ka bir ha yır ol du ğu nu ve Al lah'ın yar dı mıy -
la her şe yin en gü zel şe kil de so nuç la na ca ğı nı dü şün mek gerekir. 



da ha ke sin ön lem ler al ma sı ge rek ti ği ne dik kat çek miş ola bi le ce ği ni dü şü -

nür. Tek nik açı dan ge rek li tüm ön lem le ri alır ve "bel ki de bu şe kil de da ha

önem li za rar la rın oluş ma sı ön len miş tir" di ye rek Al lah'a şük re der. 

Bir ye re ye tiş me ye ça lı şır ken bi ne ce ği oto bü sü ka çı rır sa, "bel ki ge cik -

mem ve ya bu oto bü se bin me mem be ni bir ka za dan ve ya baş ka bir kö tü lük -

ten ko ru muş tur" di ye dü şü ne bi lir. Bun lar sa de ce bir kaç ör nek tir, "bu nun gi -

bi da ha bir çok hik me ti ola bi lir" di ye de dü şü nür. Bu ör nek ler in sa nın ya şa -

mı içe ri sin de çok faz la ço ğal tı la bi lir. An cak önem li olan şu dur: İn sa nın yap -

tı ğı plan lar her za man is te di ği gi bi so nuç ver me ye bi lir. Ki şi ken di ni bir an -

da plan la dı ğın dan çok fark lı bir or tam da bu la bi lir. İş te böy le bir du rum da

te vek kül lü dav ra nan, kar şı laş tı ğı olay da ha yır ara yan ki şi ka zanç lı dır. Çün -

kü Al lah aye tin de in san la ra şöy le bil di rir:

… Olur ki ho şu nu za git me yen bir şey, si zin için ha yır lı dır ve olur ki, sev di -

ği niz şey de si zin için bir şer dir. Al lah bi lir de siz bil mez si niz. (Ba ka ra Su -

re si, 216)

Al lah'ın aye tin de de bil dir di ği gi bi, biz bi le me yiz an cak Al lah bi lir. Do -

la yı sıy la bi zim için ne yin ha yır lı ol du ğu nu, ne yin kö tü ol du ğu nu bi len de

Al lah'tır. İn sa na tek dü şen ise son suz mer ha met sa hi bi ve esir ge yen olan

Al lah'ı dost edin mek ve Al lah'a tam bir tes li mi yet le tes lim ol mak tır. 

Bir İş Ya par ken Dü şü nü len ler

Bir in sa nın her han gi bir işi ya par ken ak lı nın boş kal ma ma sı ve da ima

ha yır yö nün de dü şün me si çok önem li dir. Çün kü in san ay nı an da bir kaç şe -

yi ya pa bil me ka pa si te si ne sa hip tir. Ör ne ğin ara ba kul la nan, evi ni te miz le -

yen, spor ya pan, yol da yü rü yen her in san ay nı za man da ha yır lı bir  şey ler de

dü şü ne bi lir. 

Te miz lik ya pan bir in san, Al lah'ın ken di si ne su, de ter jan gi bi im kan la -

rı ver me sin den do la yı şük re der. Al lah'ın te miz li ği ve te miz in san la rı sev di -

ği ni bil di ği için yap tı ğı işi bir iba det ola rak gö rür ve Al lah'ın hoş nut lu ğu nu

ka zan ma yı umar. Ay rı ca bu lun du ğu me ka nı te miz le ye rek di ğer in san lar

için de ra hat la tı cı bir or tam sağ la mak tan zevk du yar. 

Ve ya her han gi bir iş üze rin de ki bir in san, için den sü rek li Al lah'a dua
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eder, yap tı ğı işi ko lay laş tır ma sı nı Rab bi miz' den is ter, Al lah di le me dik çe hiç -

bir iş te ba şa rı lı ola ma ya ca ğı nı dü şü nür. Ku ran'da biz le re ör nek gös te ri len

pey gam ber le rin ken di iç le rin de da ima Al lah'a yö nel dik le ri ni, bir iş üze rin -

dey ken hep Al lah'ı dü şün dük le ri ni gö rü rüz. Bu kut lu in san lar dan bi ri Hz.

Mu sa'dır. Hz. Mu sa yo lu nun üze rin de kar şı laş tı ğı ka dın la rın sü rü le ri ne su

içir me le ri ne yar dım cı ol duk tan son ra Al lah'a yö nel miş tir. Bu olay ayet ler de

şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Med yen su yu na var dı ğı za man, su al mak ta olan bir in san top lu lu ğu bul du.

On la rın ge ri sin de de (hay van la rı su ba şı na gö tür mek ten çe ki nen) iki ka dın

bul du. De di ki: "Bu du ru mu nuz ne?" "Ço ban lar sü rü le ri ni su la ma dık ça, biz

sü rü le ri mi zi su la ya ma yız; ba ba mız, ya şı iler le miş bir ih ti yar dır." de di ler.

He men ce cik on la rın sü rü le ri ni su la dı, son ra yi ne göl ge ye çe ki le rek de di ki:

"Rab bim, doğ ru su ba na in dir di ğin her hay ra muh ta cım." (Ka sas Su re si, 23-

24)

Bu ko nu da Ku ran'da gör dü ğü müz bir baş ka ör nek de Hz. İb ra him ve

Hz. İs ma il'dir. Al lah bu pey gam ber le rin be ra ber bir iş ya par ken di ğer iman

eden ler için ha yır lı şey ler dü şün dük le ri ni ve Ken di si' ne yö ne le rek bu ko nu -

da dua et tik le ri ni ha ber ver miş tir. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

İb ra him, İs ma il'le bir lik te Evin (Ka'be'nin) sü tun la rı nı yük selt ti ğin de (iki si

şöy le dua et miş ti): "Rab bi miz biz den (bu nu) ka bul et. Şüp he siz, Sen işi ten

ve bi len sin; Rab bi miz, iki mi zi Sa na tes lim ol muş (Müs lü man lar) kıl ve so -

yu muz dan Sa na tes lim ol muş (Müs lü man) bir üm met (ver). Bi ze iba det yön -

tem le ri ni (yer ve ya il ke le ri ni) gös ter ve tev be mi zi ka bul et. Şüp he siz, Sen

tev be le ri ka bul eden ve esir ge yen sin. Rab bi miz, iç le rin den on la ra bir el çi

gön der, on la ra ayet le ri ni oku sun, ki ta bı ve hik me ti öğ ret sin ve on la rı arın -

dır sın. Şüp he siz, Sen güç lü ve üs tün olan sın, hü küm ve hik met sa hi bi sin."

(Ba ka ra Su re si, 127-129)

Bir Örüm cek Ağı nın Dü şün dür dük le ri

Gününü evinde geçiren bir insanın da düşünebileceği pek çok şey var-

dır. Örneğin temizlik yaparken evin bir köşesine ağını örmüş bir örümcek

görebilir. Eğer normalde kimsenin önemsemediği bu hayvan hakkında

düşünmesi gerektiğini fark ederse, kendisine yeni kapılar açıldığını göre-
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cektir. Çünkü karşısında gördüğü küçük böcek Allah'ın

üstün yaratışının bir örneğidir. Bu

örümceğin ördüğü ağda mükem-

mel bir simetri vardır. Üstelik

örümcek bu ağı son derece hızlı ve

seri şekilde örmekte, bu işlemi

yaparken geri çekilip simetrik

olmuş mu olmamış mı diye bir kez

dahi kontrol etmemektedir. Ama

ortaya muazzam düzene sahip bir

yapı çıkarmaktadır. İnsan bu şaşır-

tıcı kusursuzluktaki simetriyi küçü-

cük bir örümceğin nasıl başardığını

merak edip biraz araştırdığında başka gerçeklerle

karşılaşır: Örümceğin kullandığı ip, aynı kalınlıktaki kauçuktan %

30 daha esnektir. Örümceğin ürettiği bu iplik öylesine üstün bir özelliğe

sahiptir ki, insanlar tarafından kurşun geçirmez yelek yapımında örnek alın-

maktadır. Yani çoğu insanın basit bir örümcek ağı olarak gördüğü şey, aslın-

da dünyadaki en ideal endüstri malzemeleriyle eşdeğer bir maddedir. 

Çevresindeki canlılarda kusursuz bir düzene şahit olan insan bu konu-

da düşünmeye devam ettikçe daha da şaşırtıcı gerçeklerle karşılaşır. Sürekli

karşılaştığı halde hiç umursamadığı, hatta belki

de sinirlenip öldürmeye çalıştığı bir sineği incele-

Minik bir bö ce ğin oluş tur du ğu ağın ku sur -
suz bir ta sa rı ma sa hip ol ma sın da dü şü nü -
le cek çok şey var dır. 

Temiz le nen bir
si nek te bir çok

ib ret var dır.
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diğinde onun çok titiz ve ayrıntılı bir temizlik anlayışına sahip olduğunu

görür. Sinek sık sık bir yere konarak ellerini ve ayaklarını ayrı ayrı temizler.

Daha sonra da kanatlarını, yüzüne bulaşan tozları elleri ve ayakları ile ince

ince temizler. Temizliğinden emin oluncaya kadar da bu işlemleri sürdürür.

Diğer tüm sinek ve böcek çeşitleri de aynı şekilde ve aynı önem ve titizlik

içerisinde temizlenirler. Bu da temizlenmeyi onlara Yüce Allah'ın öğrettiği-

ni göstermektedir. 

Aynı sinek uçarken kanatlarını saniyede yaklaşık olarak 500 kere çır-

par. Böyle bir sürate insan yapısı hiçbir makine dayanamaz, sürtünmeden

paramparça olur ve yanar. Fakat sineğin ne kanatlarına ne kaslarına ne de

eklemlerine hiçbir zarar gelmez. Rüzgarın şiddetini ve yönünü de hesapla-

yarak istediği yöne doğru sapmadan uçabilir. İnsan şu an sahip olduğu tek-

nolojiyle bile bu üstün özelliklere ve uçuş tekniklerine sahip bir makine üret-

mekten çok uzaktır. Ama sinek deyip de geçtiği ve çoğu zaman umursama-

dığı bir canlı, insanın başaramadığı büyük bir işi başarmaktadır. Elbette

bunu sineğin kendi kabiliyetleri ve zekasıyla yaptığını iddia etmek mümkün

değildir. Sinekteki bu üstün özellikler Allah'ın ona verdiği yeteneklerdir.
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İn san şöy le bir et ra fı na bak tı ğın da gör dü ğü her nok ta da göz le gö rü len

ve gö rül me yen bir can lı lık var dır. Dün ya üze rin de can lı lı ğın var ol ma dı ğı

tek bir san ti met re ka re da hi mev cut de ğil dir. İn san lar, bit ki ler, hay van lar gö -

re bil di ği can lı lar dır ama bir de bun la rın ya nın da gö re me di ği, ama var lık la -

rın dan ha ber dar ol du ğu can lı lar var dır. Ör ne ğin otur du ğu evin için de her

yer "akar" is mi ve ri len mik ros ko bik can lı lar la do lu dur. Ay nı şe kil de so lu du -

ğu ha va da sa yı sız vi rüs gez mek te  ya da bah çe sin de ki top rak ta umul ma dık

ka dar yük sek  sayıda bakteri yaşamaktadır.

Dün ya üze rin de ki ina -

nıl maz yo ğun luk ta ki can lı lı -

ğı dü şü nen in sa nın ak lı na

bir de bu can lı lar da ki ku sur -

suz sis tem ler ge lir. Gör dü ğü

can lı la rın tü mü Al lah'ın sa -

na tı nın apa çık bi rer de li li dir,

ama ay nı şe kil de mik ros ko bik

can lı lar da da bü yük mu ci ze ler

giz li dir. Göz le gö re me di ği miz bir vi rü sün, bak te ri nin ve ya aka rın ken di le ri -

ne ait vü cut me ka niz ma la rı var dır. Her bi ri nin ya şa dı ğı or tamı, bes len me

şek lini, üre me ve sa vun ma sis tem le rini Al lah ya ra t mış tır. Bun la rı dü şü nen

ki şi nin ak lı na Al lah'ın ayet le ri ge lir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

Ken di rız kı nı ta şı ya ma yan ni ce can lı var dır ki onu ve si zi Al lah rı zık lan dı -

rır. O, işi ten dir, bi len dir. (An ke but Su re si, 60)

Has ta lık la rın Dü şün dür dük le ri

İn san bir çok ek sik li ği olan ve bu ek sik lik le ri ni gi der mek için sü rek li ça -

ba har ca ma sı ge re ken bir var lık tır. Has ta lık lar in san la rın aciz lik le ri ni çok

açık bir şe kil de or ta ya ko yar lar. İn san bu ne den le ken di si ve ya bir ta nı dı ğı

has ta lan dı ğın da mut la ka bu nun hik met le ri üze rin de dü şün me li dir. Dü şün -

dü ğün de, en ba sit gö rü len bir grip has ta lı ğı nın bi le in san la rın öğüt ala bi le -

ce ği ib ret ler ta şı dı ğı nı gö rür. Böy le bir has ta lı ğa ya ka lan dı ğın da şun la rı dü -

şü nür: Ön ce lik le gri be ne den olan şey göz le bi le gö rü le me ye cek ka dar kü -
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çük bir vi rüs tür. An cak bu ka dar mi nik bir can lı 60-70 ki lo ağır lı ğın da bir in -

sa nı güç ten dü şür me ye, yü rü ye me ye cek, hat ta ko nu şa ma ya cak ka dar bit -

kin leş tir me ye ye ter. Ço ğu za man al dı ğı ilaç lar, ye di ği ye mek ler de bir işe ya -

ra maz. Tek ya pa bi le ce ği ya tıp bek le mek tir. Vü cu dun da ken di si nin ke sin lik -

le mü da ha le ede me di ği bir sa vaş ger çek le şir. Kü çü cük bir can lı nın kar şı sın -

da in sa nın eli ko lu bağ lı ka lır. Böy le bir an da ilk ak lı na gel me si ge re ken Yüce

Rabbimiz Al lah'ın şu ayet le ri dir:

Ba na ye di ren ve içi ren O'dur;

Has ta lan dı ğım za man ba na şi fa ve ren O'dur;

Be ni öl dü re cek, son ra di ril te cek olan da O'dur,

Din (ce za) gü nü ha ta la rı mı ba ğış la ya ca ğı nı um du ğum da O'dur;

Rab bim, ba na hü küm (ve hik met) ba ğış la ve be ni sa lih olan la ra kat. (Şu ara

Su re si, 79-83)

Her han gi bir has ta lı ğa ya ka la nan ki şi ay nı za man da sağ lık lı dö nem le -

rin de ki tav rı ile, has ta lan dık tan son ra ki tav rı nı kar şı laş tı rıp, iki si nin ara sın -

da ki far kı dü şün me li dir. Has ta lık lı za ma nın da ki te va zu lu ha li ni, Al lah'a

muh taç ol du ğu nu na sıl his set ti ği ni, ör ne ğin bir ame li ya ta gi rer ken herşeyin

hakimi olan Al lah'a na sıl iç ten ve kuv vet le dua et ti ği ni hiç unut ma ma sı ge -

rek ti ği nin far kı na var ma lı dır.

Bir baş ka sı nın has ta lı ğı na şa hit ol -

du ğun da da he men ken di sağ lı ğı nı dü -

şü ne rek Al lah'a şük ret me li dir. Ör ne ğin

bir mü min, ba ca ğı sa kat kal mış bi ri ni

gör dü ğün de, ba ca ğı nın ken di si için ne

ka dar bü yük ve önem li bir ni met ol du -
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ğu nu dü şü nür. Her sa bah kal kar kalk maz ra hat lık la is te di ği ye re yü rü me -

nin, ge rek ti ğin de ko şa bil me nin, kim se ye muh taç ol ma dan her işi ni ko lay lık -

la ya pa bil me nin Al lah'ın bi rer lüt fu ol du ğu nu an lar. Bu şe kil de kı yas ya pa -

rak dü şün dü ğü için, elin de ki ni met le rin de ğe ri ni da ha da iyi kav rar.

Ki bir li, Şı ma rık, Sal dır gan, Kö tü Ah lak lı Bi ri ile 

Kar şı la şıl dı ğın da Ne ler Dü şü nü lür?

Bir in san gün için de iş ye rin de ve ya okul da bir çok fark lı in san la kar şı la -

şa bi lir. El bet te bu in san la rın tü mü ken di si gi bi gü zel ah lak lı, Al lah'tan kor -

kan in san lar ol ma ya bi lir. Böy le in san lar la kar şı la şan ki şi yi ne Al lah'ın em -

ret ti ği üs tün ah la kı ya şar, on lar dan as la et ki len mez. On la rın sa hip ol duk la -

rı tüm kö tü ah lak özel lik le ri nin ne de ni nin, Al lah kor ku su na sa hip ol ma ma -

la rı ve ahi re te inan ma ma la rı ol du ğu nu bi lir. Ve ak lı na şun lar ge lir: Al lah in -

san la rı ce hen nem aza bı ile kor kut mak ta ve böy le ce son suz bir aza bı dü şü ne -

rek, dün ya ha ya tın da ki dav ra nış la rı nı dü zelt me le ri ni, gö nül den Al lah'a yö -

nel me le ri ni ve di ni ih las la ya şa ma la rı nı is te mek te dir. İn san böy le bü yük ve

önem li bir teh dit le kar şı kar şı ya ol du ğu nun far kı na va rır sa, mut la ka bu teh -

li ke den ko run mak için ön lem ler ala cak tır. An cak bu teh li ke yi dü şün me yen

ve do la yı sıy la öne mi ni kav ra ya ma yan in san lar, san ki on lar için ha zır lan -

mak ta olan ateş ve azap do lu bir me kan

yok muş gi bi dav ra nır lar.  

Bu ger çek le rin far kın da olan ki şi nin

ak lı na çok önem li baş ka ko nu lar da ge lir.

Bu in san la rın her  bi ri ce hen nem ate şi nin

ke na rın da dur duk la rın da ta vır la rı bam -

baş ka ola cak tır. Ör ne ğin bu gün şı ma rık,

küs tah ve ki bir li ta vır lar ser gi le mek ten ka -

çın ma yan bir in san, he sap gü nün de tu tuk -

la na rak, yer ler de sü rük le ne rek ve sü rek li

aşa ğı la na rak ce hen nem çu ku ru nun ya nı na

ge ti ril se, yü zün de ki ifa de, tav rı, ko nuş ma

üs lu bu, kul lan dı ğı ke li me ler böy le ol ma ya -

cak tır.
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On lar, din le ri ni bir
eğ len ce ve oyun

(ko nu su) edin miş ler di
ve dün ya ha ya tı on -
la rı al dat mış tı. On -

lar, bu gün le riy le kar -
şı laş ma yı 

unut tuk la rı ve Bi zim
ayet le ri mi zi 
'yok sa ya rak 

ta nı ma dık la rı' gi bi, 
Biz de bu gün on la rı

unu ta ca ğız. 
(Araf Su resi, 51)



Veya saldırgan, saygılı olmayan suç iş le me ye açık, hiç bir in sa ni vas fı

kal ma mış bir in san yi ne ay nı şe kil de ce hen nem ate şi nin ke na rı na ge ti ril se,

ce hen nem aza bı nı gör dü ğü için son suz bir piş man lı ğa ka pı la cak tır. 

Dün ya ha ya tın da din ahlakını ya şa ma mak, iba det le ri ni ye ri ne ge tir me -

mek için tür lü ma ze ret ler sa yan bi ri, ce hen ne min ka pı sın da bek ler ken ken -

di si ne na maz kıl ma sı söy len se ay nı ma ze ret le ri söy le ye me ye cek tir.

İş te Al lah'tan kor kan ki şi bu ger çek le ri as la ak lın dan çı kar maz. Ce hen -

nem ate şi ni dü şü nür ve bu sa ye de doğ ru tav rın, doğ ru sö zün, gü zel ah la kın

ne ol du ğu nu gö rür. Ce hen ne min var lı ğı na ke sin ola rak inan dı ğı ve sü rek li

ola rak dü şün dü ğü için, da ima ce hen nem ate şi nin ya nı  ba şın day mış gi bi ve

her yap tı ğın dan he sa ba çe ki le ce ği ni dü şü ne rek dav ra nır. 

Al lah in san la ra ce hen ne mi ve he sap gü nü nü dü şün me le ri ni şöyle bil -

dir miş tir:

Her bir nef sin ha yır dan yap tık la rı nı ha zır bul du ğu ve her ne kö tü lük iş le -

diy se onun la ken di si ara sın da uzak bir me sa fe ol ma sı nı is te di ği o gü nü (dü -

şü nün). Al lah, si zi Ken di si'n den sa kın dı rır. Al lah, kul la rı na kar şı şef kat li

olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 30)

Ye mek Yer ken…

Al lah, yer yü zü nü si zin için bir ka rar, gök -

yü zü nü bir bi na kıl dı; si zi su ret len dir di,

su re ti ni zi de en gü zel (bir bi çim ve in ce lik -

te) kıl dı ve si ze gü zel-te miz şey ler den rı zık

ver di. İş te si zin Rab bi niz Allah bu dur.

Alem le rin Rab bi Al lah ne Yü ce dir. (Mü -

min Su re si, 64)

Al lah in san la ra dün ya da çe şit çe şit,

gü zel, te miz, ta dan la rın lez zet al dı ğı yi -
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Al lah in san la rı çe şit çe şit yi ye cek ler le rı -
zık lan dır mış tır. Tür lü tat ve ko ku lar da ho -
şu mu za gi den bin ler ce yi ye cek çe şi di ol -
ma sı, Al lah'ın in san lar üze rin de ki rah me ti -
nin sayısız gös ter gelerindendir.



ye cek ve içe cek ler ver miş tir. El bet te bun la rın

tü mü Al lah'ın son suz lüt fu nun ve in san lar

üze rin de ki rah me ti nin bi rer te cel li si dir. İn san -

lar tek bir çe şit yi ye cek ve içe cek le de ya şam la rı -

nı bel ki sür dü re bi lir ler ama Al lah in san la ra sa yı -

sız ni met ver miş tir; mey ve ler, seb ze ler, çe şit çe şit et -

ler…

Bu ni met le rin tü mü nün Al lah'tan ol du ğu nu bi len mü -

min de her sof ra ya otu ru şun da bun lar üze rin de dü şü nür ve

Rabbimiz'e şük re der.

Ye mek Yer ken Ma sa ya Ge len Mey ve le ri Gö rün ce Ne ler

Dü şü nü lür?

Ku ran'ın pek çok aye tin de Al lah'ın in san la rı tür lü yi ye cek ler ve -

re rek ni met len dir di ğin den bah se di lir. Ye mek sof ra sı na otu ran bir ki şi nin

önü ne bu ni met ler di zil miş tir. Top rak tan çı kan çe şit çe şit bit ki le r, hay van -

la rın ürün le ri sof ra la rı süs ler. İn san bun lar dan zevk ala cak şek li de ya ra -

tıl mış tır. Her  bi ri bir bi rin den lez zet li olan bu yi ye cek ler ay nı za man da in -

sa nın ya şa ma sı için de ge rek li dir. Bir dü şü ne lim ya şa ma mız için ge rek li olan

gı da la rın hiç lez zet le ri ol ma sa ya da tat la rı çok kö tü ol sa ne ya par dık? Ve ya

çok lez zet li ol ma la rı na rağ men bun lar bi ze za rar lı ol say dı... Ve ya sadece bir -

kaç çe şit yi ye cek ol say dı ve in san bun lar dan sa de ce ayak ta kal mak için fay -

da la nı yor ol say dı? Sof ra da gör dü ğü nüz şek il de bir tab lo ile kar şı laş ma nı zın

tek se be bi Al lah'ın si ze olan lüt fu ve rah me ti dir. İn san sa de ce mey ve ler hak -

kın da bi le dü şün se üze rin de ki ni me ti far k e de cek tir.

Otur du ğu ye mek sof ra sın da çe şit çe şit mey ve le ri gö ren şu ur lu bir in san

şun la rı dü şü nür: 

� Kap ka ra bir ça mu run için den, ren ga renk, fark lı fark lı ko ku lar da, iç -

le ri mis gi bi ter te miz olan mey ve le rin çık ma sı, her bi ri nin ta dı nın çok hoş ve

lez zet li ol ma sı Al lah'ın in san la ra sun du ğu bü yük bir ni met tir.

�Muz, man da li na, por ta kal, ka vun, kar puz kı sa ca sı tüm mey ve ler hep

am ba laj la rı ile ya ra tıl mış lar dır. Hep si nin ka bu ğu mey ve yi çü rü mek ten, bo -

zul mak tan ko rur. Ko ku la rı da am ba laj la rı nın için de sak lı dır. Am ba laj la rı
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açıl dı ğın da ise bir sü re son ra ka rar ma -

ya ve bo zul ma ya baş lar lar. 

�Mey ve le rin her bi ri tek tek in -

ce len di ğin de bir çok in ce lik le ri nin

bu lun du ğu gö rü lür. Ör ne ğin por ta kal

ve man da li na özel ola rak di lim len miş -

tir. Bir bü tün ha lin de ol sa lar dı o ka dar

su lu bir mey ve yi ye mek in san için zor

ola bi lir di. Ama Al lah bun la rı kü çük

di lim ler ha li ne ge ti re rek in san la ra

ko lay lık sağ la mış  ve bir gü zel lik sun -

muş tur. Şüp he siz mey ve nin için de ki

bu ku sur suz, ih ti ya ca yö ne lik ve son

de re ce es te tik düzen, üs tün bir ilim

sa hi bi olan Al lah'ın ya ra tı şı nın de lil -

le rin den dir. 

� Ör ne ğin çi lek, gö rün tü sü ve

ta dı ile çok özel bir mey ve dir. Üze -

rin de ki mo tif le ri san ki mi lim mi lim öl -

çü le rek iş len miş gi bi dir. Kır mı zı ve es te -

tik bi çi mi nin üze rin de ye şil yap rak la rı ile

Al lah'ın eş siz sa na tı nın eser le rin den bi ri dir.

Ta dın da ki ve ko ku sun da ki gü zel lik, çe kir dek -

siz ve ka buk suz ol du ğu için yen me sin de hiç bir

güç lük ol ma ma sı in sa na cen net mey ve le ri ni

ha tır la tır. Top ra ğın ne re dey se için de ye ti şen

bir mey ve nin bu ka dar gü zel ve çar pı cı bir ren -
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Al lah, gök le ri ve ye ri ya ra tan ve gök ten
su in di rip onun la si ze rı zık ola rak tür lü

ürün ler çı ka ran dır… (İb ra him Su re si, 32)



ge, bu ka dar gü zel bir ko ku ya sa hip ol ma sı, onu ör nek siz ya ra tan, sa na tı nı,

ak lı nı ve il mi ni ya rat tı ğı var lık lar da gös te ren Rab bi mi z'i biz le re ta nı tır.

� Her mev si mde ay rı mey ve le rin bu lun ma sı da üze rin de dü şün me ye

de ğer bir ko nu dur. Ör ne ğin kı şın in san la rın en faz la vi ta mi ne ih ti yaç la rı ol -

duk la rı dö nem de, man da li na, por ta kal ve grey furt gi bi C vi ta mi ni yö nün -

den zen gin mey ve le rin ol ma sı, ya zın da in san la rın su suz lu ğu nu gi de re rek

fe rah la ma la rı nı sağ la yan ki raz, ka vun, kar puz, şef ta li gi bi mey ve le rin çık -

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

� Mey ve le rin dal la rın da ki ve ya eki li hal de ki gö rün tü le ri de Al lah'ın

sun du ğu bi rer gü zel lik tir. Kup ku ru bir odu nun üs tün de içi su lu, bir ço ğu -

nun dı şı özel lik le ci la lan mış gi bi, da lı na sım sı kı bağ lan mış yüz ler ce mey ve

gö rün tü sü, her  bi ri ni Al lah'ın yarattığının delillerindendir. Ör ne ğin sal kım

sal kım üzüm ler, san ki tek tek as ma dal la rı na yer leş ti ril miş gi bi dir. Al lah her

bi ri ni ör nek siz ve eş siz ya rat mış tır. Dal la rın da ki gö rün tü le ri ise in san la rın

ho şu na gi de cek şek le so kul muş tur. Bu ne den le Al lah Ku ran'da cen ne ti tas -

vir eder ken, "(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" (İn san Su re si, 14) aye tiy le cen net mey -

ve le ri nin dev şi ril me ye, ya ni dal la rın dan ko pa rıl ma ya ha zır ol duk la rı nı bil -

dir mek te dir. 

El bet te bu ra da sa yı lan lar yal nız ca sı nır lı bir kaç ör nek tir. Al lah'ın ya rat -

tı ğı ni met ler sa yı la rak bi ti ri le me ye cek ka dar çe şit li dir. Ye mek sof ra sın da bu -

nun far kı na va ran ki şi nin ak lı na Al lah'ın bir baş ka aye ti ge lir:

Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-dü şün mez mi si niz? Eğer

Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şa cak olur sa nız, onu bir ge nel le me ya pa rak

bi le sa ya maz sı nız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (Nahl Su re -

si, 17-18)

Tat la rın ve Ko ku la rın Dü şün dür dük le ri

İn san bu şe kil de dü şün me ye de vam et tik çe, Al lah'ın ya rat tı ğı gü zel lik -

le ri ve in ce lik le ri da ha çok fark et me ye baş lar. Vic dan lı bir in san tüm bun la -

rı dü şü nür ken, ay nı za man da Al lah'ın sun du ğu bu ni met ler den zevk ala bil -

me nin de yi ne Rabbimiz'in bü yük bir lüt fu ol du ğu nu ak lın dan ge çi rir. Özel -

lik le Allah'ın in san la ra ver di ği tat ve ko ku al ma du yu la rı nın dün ya da ki bir -
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çok gü zel li ği al gı la ma mı za ya ra dı ğı nı ha tır lar. Ve şöy le dü şü nür: Eğer ko ku

al ma du yu muz ol ma say dı gülün kokusundan, ye di ği miz mey ve ler den, ız -

ga ra dan şim di al dı ğı mız zev ki ala maz dık. Eğer tat al ma du yu muz ol ma say -

dı çi ko la ta nın, şe ker le rin, etin, çi le ğin ve di ğer ni met le rin eş siz tat la rı nın hiç-

bi ri ni fark ede me ye cek tik. 

Unut ma mak ge re kir ki, renk siz, tatsız ve ko ku suz bir dün ya da da ya şı -

yor ola bi lir dik. Ve Al lah bun la rı bi ze ni met ola rak ver me miş ol say dı, bu gü -

zel lik le ri biz hiç bir şe kil de el de ede mez dik. An cak Al lah hem ko ku la rı ve

tat la rı hem de bun la rı al gı la ya bi le cek du yu sis tem le ri ni ya ra ta rak in sa na

son suz rah me tin den ba ğış la mış tır. 

Bah çe de Ge zer ken…

Do ğa da Gö rü len Gü zel lik le rin Dü şün dür dük le ri

Al lah'a iman eden in san do ğa da gör dü ğü gü zel lik ler kar şı sın da Rab bi -

miz'i tes bih eder. Var olan tüm gü zel lik le ri herşeyin hakimi olan Al lah'ın ya -

rat tı ğı nın far kın da dır. Tüm gü zel lik le rin Al lah'a ait ol du ğu nu, O'nun Ce mal

sı fa tı nın te cel li le ri ol du ğu nu bi lir.

İn san do ğa da ge zer ken kar şı sı na her za man kin den faz la gü zel lik çı kar.

Tek bir ot tan sa rı bir pa pat ya ya, kuş lar dan ka rın ca la ra ka dar her şey üze rin -

de dü şün me yi ge rek ti ren ay rın tı lar la do lu dur. İn san bun lar üze rin de dü -

şün dük çe Al lah'ın güç ve kud re ti ni an lar.
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Tomur cuk la rın dan ütü len miş gi bi
bu ruş ma dan çı kan çiçek ler...
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Hoşu mu za gi den her gö rün tü Yüce
Al lah'ın sa na tı nı ta nı tır. Bir bah çe nin
gü zel li ği ni gö ren in san "Ma şaAl lah,
Al lah'tan baş ka kuv vet yok tur" di ye -

rek Al lah'ı yü celt me li dir. 



Ör ne ğin ke le bek ler son de re ce es te tik ve gö ze hoş ge len var lık lar dır. İn -

ce cik tül gi bi ka nat la rı nın üze rin de ki si met ri, de sen le rin el le çi zil miş gi bi

son de re ce mun ta zam ol ma sı, bir bi riy le uyum lu, fos for lu renk le ri ile Yüce

Al lah'ın ben zer siz sa na tı nın ve üs tün ya rat ma gü cü nün de lil le rin den dir. 

Ay nı şe kil de yer yü zün de ki sa yı sız çe şit te ki bit ki ler ve ağaç lar da Bari

olan yani  yaratan, kusursuzca var eden Al lah'ın ya rat tı ğı gü zel lik ler den dir.

Her bi ri bir bi rin den ta ma men fark lı renk le re sa hip çi çek ler, fark lı gö rü nüm -

de ki ağaç lar in san la ra zevk ve re cek gö rü nüm de ya ra tıl mış lar dır. 

İman eden ki şi, gül, me nek şe, pa pat ya, süm bül, or ki de, ka ran fil ve di -

ğer çi çek le rin na sıl olup da bu ka dar pü rüz süz yü zey le ri ol du ğu nu, to mur -

cu ğun için den hiç bir bu ru şuk luk ol ma dan düm düz ütü len miş gi bi na sıl çı -

ka bil dik le ri ni dü şü nür. 

Al lah'ın ya rat tı ğı bir di ğer gü zel lik de bu çi çek le rin ola ğa nüs tü ko ku la -

rı dır. Ör ne ğin bir gü lün sü rek li et ra fı na yay dı ğı, hiç de ğiş me yen yo ğun bir

ko ku su var dır. En son tek no lo jiyle bi le bu gül ko ku su nun bi re bir ben ze ri ya -

İn sa nın do ğa da gör dü ğü tüm gü zel lik ler, Al lah'ın
üs tün ve ben zer siz ya rat ma gü cü nün de lil le ri dir.
Cen net ise dün ya da ki gü zel lik ler le kı yas la na ma -
ya cak ka dar ku sur suz ola cak tır.



pı la ma mak ta dır. La bo ra tu var lar da bu ko ku nun tak li di ya pıl ma ya ça lı şıl dı -

ğın da or ta ya çı kan so nuç son de re ce ye ter siz dir. Bir gü lün ko ku su na ben ze -

til me ye ça lı şı la rak üre ti len ko ku lar ge nel lik le in san da ra hat sız lı ğa ne den

olan ağır ko ku lar dır. Oy sa gül ko ku su in san da hiç bir ra hat sız lı ğa ne den ol -

maz. 

İman eden ki şi bun la rın her bi ri nin in sa nın Al lah'ı tes bih et me si, ya rat -

tı ğı gü zel lik ler de Al lah'ın sa na tı nı ve il mi ni ta nı ya bil me si için ya ra tı lan var -

lık lar ol du ğu nu bi lir. Bu ne den le bah çe sin de ge zer ken bu gü zel lik le ri gör -

dü ğün de "Ma şaAl lah, Al lah'tan baş ka kuv vet yok tur" (Kehf Su re si, 39) di -

ye rek Allah'ı yü cel tir. Al lah'ın tüm bu gü zel lik le ri in san la rın hiz me ti ne sun -

du ğu nu ve ahi ret te bun lar la kı yas edi le me ye cek üs tün lük te ki gü zel lik le ri

iman eden le re ve re ce ği ni ha tır lar. Ve bun dan do la yı Rab bimiz'e kar şı duy -

du ğu sev gi kat kat ar tar. 

Bah çe de Ge zer ken Gör dü ğü nüz Bir Ka rın ca Üze rin de 

Hiç Dü şün dü nüz mü?  

Bazı in san lar çev re le rin de gör dük le ri can lı lar üze rin de dü şün me yi çok

ge rek li gör mez ler. Her gün gör dük le ri can lı la rın il ginç özel lik le ri ola bi le ce -

ği akıl la rı na gel mez. Oy sa iman eden bir in san için Al lah'ın ya rat tı ğı her can -

lı ku sur suz bir ya ra tı lı şın iz le ri ni ta şır. İş te ka rın ca lar da bu can lı lar dan dır.

İman eden bir in san bah çe de do la şır ken gör -

dü ğü bir ka rın ca yı gör -

mez lik ten ge le rek ge çip

git mez. Onun şaş kın lık

ve ri ci özel lik le ri ni gö re -

rek Al lah'ın ku sur suz ya -

ra tı şı na şa hit olur. 

Ör ne ğin bir ka rın ca -

nın yü rü yü şü nü da hi in -

ce le mek dü şün dü rü cü -

dür. Mi li met rik bir in ce li -

ğe sa hip olan ba cak la rı nı

son de re ce dü zen li bir şe -
Büyük bir gay ret le yu va sı na yi ye cek ta -
şı yan bir karın ca.
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kil de ar ka ar ka ya ha re ket et ti rir, üs te lik han gi ba ca ğı nın ön ce, han gi si nin

son ra ge le ce ği ni çok iyi bi lir. Hiç şa şır ma dan hız lı hız lı ha re ket ede bi lir.

Bu kü çü cük bö cek, ken di be de nin den çok da ha bü yük kı rın tı la rı yük le -

nir. Can la baş la on la rı yu va sı na ta şır. Ken di be de niy le kı yas lan dı ğın da çok

uzun me sa fe ler kat eder. Uç suz bu cak sız bir top rak ze min de gö rü nür de hiç -

bir yol gös te ri ci ol ma ma sı na rağ men yu va sı nı bu la bi lir. Üs te lik bu yu va nın

gi ri şi in sa nın da hi tes pit et mek te hay li zor la na ca ğı kü çük lük te ol ma sı na rağ -

men, o hiç ya nıl maz ve ne re de olur sa ol sun bu yu va yı bu lur. 

İn san bah çe de ar ka ar ka ya di zil miş, bü yük bir gay ret le yu va la rı na yi -

ye cek ta şı ma ya ça lı şan ka rın ca la rı gö rün ce bu kü çü cük can lı nın böy le si ne

can la baş la ça lış ma sı için ne gi bi bir ama cı ola bi lir di ye dü şü nür. Ar dın dan

bir ka rın ca nın sa de ce ken di si için de ğil, ko lo ni sin de ki di ğer bi rey ler, kra li çe

ka rın ca ve yav ru lar için de sü rek li yi ye cek ta şı dı ğı nı fark eder. Bu ka dar kü -

çük   ve ge liş miş bir bey ni bi le ol ma yan ka rın ca nın bu ça lış kan lı ğı, di sip li ni,

fe da kar lı ğı ne re den bil di ği, üze rin de dü şü nül me si ge re ken bir ko nu dur.

Tüm bun la rı dü şün dük ten son ra var dı ğı so nuç ise şöy le dir: Ka rın ca lar da

tüm di ğer can lı lar gi bi Al lah'ın il ha mı ile ha re ket eder ler, yal nız ca O'nun

em ri ne uyar lar. 

Sar ma şık la rın "Şu ur lu" Ha re ket le ri nin Dü şün dür dük le ri 

Bah çe de do laş mak ta olan bir mü min Al lah'ın ya rat tı ğı gü zel lik ler den

bi ri olan sar ma şık lar la kar şı laş tı ğın da, on lar üze rin de de dü şü nür. Çün kü

dü şü nen bir in san için çev re sin de ki her var lık ta ders alı na cak de lil ler var dır. 

Ör ne ğin sar ma şık la rın ken di le ri ni bir da la ve ya her han gi bir cis me do -

la ma la rı in sa nın üze rin de dik kat le dü şün me si ge re ken bir olay dır. Eğer bu

bü yü me bir ye re kay de di lip, da ha son ra hız lı çe kim de iz len se, sar ma şı ğın

san ki şu ur lu bir var lık gi bi ha re ket et ti ği gö rü lür. San ki bi raz ile ri sin de bir

dal ol du ğu nu gö rü yor muş gi bi o da la doğ ru ken di ni uza tır ve ade ta ke ment

ata rak da la ken di ni bağ lar. Hat ta ba zen bir kaç kez do la na rak ken di ni sağ la -

ma alır. Bu şe kil de hız la iler ler, yo lu bit ti ğin de ge ri dö ne rek ve ya aşa ğı doğ -

ru ine rek ken di ne ye ni bir yol bu lur. İş te bun la ra şa hit olan mü min Al lah'ın

var ettiği tüm can lı la rı ken di le ri ne öz gü, ku sur suz sis tem ler le ya rat tı ğı nı bir

kez da ha gö rür.
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Ay rı ca bir sar ma şı ğın ha re ket le ri ni iz le me ye de vam et tik çe onun

önem li bir özel li ği ne da ha şa hit olur. Sar ma şı ğın yan la ra kol lar çı ka ra rak,

ken di ni bu lun du ğu du va rın üze ri ne kuv vet li ce ya pış tır dı ğı nı gö rür. Şu ur -

suz bir bit ki nin üret ti ği ya pış tı rı cı o ka dar güç lü dür ki, ya pış tı ğı du var dan

çı kar tır ken du va rın bo ya sı nı da hi sö ke bi lir. 

Böy le bir bit ki nin var lı ğı, bun la rı gö rüp üze rin de dü şü nen mü mi ne bu

bit ki yi ya rat mış olan Al lah'ın kud re ti ni bir kez da ha gös te rir. 

Ağaç la rın Dü şün dür dük le ri 

Ağaç la rı her gün her yer de gö rü rüz ama, çok yük sek bir ağa cın en

ucun da ki da lın, en uç yap ra ğı na ka dar su yun na sıl ula şa bil di ği ni hiç dü şün -

dü nüz mü? Bir ben zet me ya pa rak bun da ki ola ğa nüs tü lü ğü da ha iyi an la ya -

bi li riz. Apart ma nı nı zın bod rum ka tın da ki de po nun için de ki su yun, hid ro for

ve ya her han gi güç lü bir mo tor kul lan ma dan üst kat la ra çık ma sı im kan sız -

dır. Hat ta ilk ka ta bi le su yu gön de re mez si niz. Öy le ise ağaç lar da da hid ro -

for ben ze ri güç lü bir pom pa la ma sis te mi bu lun ma lı dır. Ak si tak dir de ağa cın

göv de si ne ve dal la rı na su ula şa ma ya ca ğı için ağaç lar kı sa sü re de öle bi lir ler. 

An cak Al lah her ağa cı ge rek li tüm teç hi za tı ile bir lik te ya rat mış tır. Hat -

ta bir çok ağaç ta ki pom pa la ma sis te mi in sa nın ken di otur du ğu apart man la
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Sar ma şı ğın ken di ni bir cis me do la ma sı şu ur lu
bir var lı ğın ha reketine ben zer.



Kuru bir odun dan yem -
ye şil ve can lı yap rak la rın
çık ma sı, met re ler ce yük -
sek lik te ki yap rak la rın in -
ce cik da mar la rı na ka dar
su yun ula şa bil me si, yap -
rak la rın kız gın gü ne şin
al tın da da hi ku ru ma ma -
la rı... Bun lar ağaç la rın
düşün dür düğü sayısız
konudan sadece 
bir kaçıdır. 



kı yas da hi ede me ye ce ği ka dar üs tün dür. İş te çev re sin de ki her şe ye "gö ren

bir göz"le ba kan ki şi nin, bu var lık la rı gör dü ğün de dü şün dü ğü ko nu lar dan

bi ri de bu dur.

Bir di ğer ko nu ise, yap rak lar la il gi li dir. Gör dük le ri üze rin de dü şü nen

bir in san ağa ca bak tı ğın da üze rin de ki yap rak la rı, alı şık ol du ğu sı ra dan ya -

pı lar ola rak de ğer len dir mez. On lar la il gi li bir çok in sa nın ak lı na gel me yen

şey ler dü şü nür. Ör ne ğin yap rak lar çok na rin ya pı lı var lık lar dır. An cak bu -

na rağ men ka vu ru cu sı ca ğın al tın da bi le ku ru maz lar. İn san 40 de re ce sı ca -

ğın al tın da bi raz kal sa de ri si nin ren gi de ği şir, faz la sıy la su kay be der. An cak

yap rak lar in ce cik da mar la rın dan çok az su ala bil me le ri ne rağ men gün ler ce,

hat ta ay lar ca ka vu ru cu sı ca ğın al tın da kav rul ma dan yem ye şil ka la bi lir ler.

İş te bu, Al lah'ın her şe yi ben zer siz bir ilim le ya rat tı ğı nı gös te ren bir ya ra tı lış

mu ci ze si dir. İman eden in san da bu ya ra tı lış mu ci ze si üze rin de dü şü ne rek

Rab bimiz'in bü yük lü ğü nü bir kez da ha gö rüp tes bih ede bi lir.

Ga ze te Okur ken ve Te le viz yon Sey re der ken…

İn san lar ge nel lik le gün için de ve ya ak şam ev le ri ne dö nün ce ga ze te ve

te le viz yon ha ber le ri ni ta kip eder ler. Bu ha ber ler de de vic dan lı bir in san için

üze rin de dü şü nüp öğüt ala cak, Al lah'ın ayet le ri ni gö re cek ko nular var dır.
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Al lah kor ku su olan toplumlar-
da bu görüntülerin hiçbiri

yaşanmaz.



Sal dı rı, Şid det, Ci na yet Olay la rı nın Sık lı ğı nın Dü şün dür dük le ri

Her gün ga ze te le rin üçün cü say fa la rın da ve te le viz yon ha ber le rin de

bir çok adam öl dür me, ya ra la ma, hır sız lık, soy gun, do lan dı rı cı lık, in ti har gi -

bi olay la rın ha ber le ri ne rast la nır. Bu olay la rın bu ka dar sık ger çek leş me si,

in san la rın bü yük bir bö lü mü nün bu tarz suç la rı iş le me ye bu ka dar açık ol -

ma la rı ise in sa na Al lah'ın di ni ni ya şa ma yan in san la rın uğ ra dık la rı za rar la rı

gös te rir. Bir in sa nın pa ra al mak için kü çü cük bir ço cu ğu re hin ala bil me si,

ona çok bü yük bir kor ku ya şat ma sı, hat ta öl dü re bil me si, si la hı nı doğ rul tup

hiç te red düt et me den bir in sa nın yüzüne ateş ede bil me si, bir di ğe ri nin rüş -

vet al ma sı, in ti har et me si, do lan dı rı cı lık yap ma sı… Bun la rın hep si bu in san -

la rın Al lah'tan kork ma dık la rı nın, ahi re tin var lı ğı na inan ma dık la rı nın bir

gös ter ge si dir. Al lah'tan kor kup sa kı nan, ahi ret te he sap ve re ce ği ni bi len bir

in san bun la rın her han gi bi ri ni as la ya pa maz. Çün kü bun la rın her bi ri ahi ret -

te ce hen nem le kar şı lık gö re cek olan ey lem ler dir. 

Bir in san "ben ate is tim, Al lah'a inan mı yo rum ama rüş vet al mam" di ye -

bi lir. An cak Al lah kor ku su ol ma yan bir in sa nın bu sö zü ke sin lik le ge çer li ol -

maz. Çün kü bu lun du ğu ko şul lar de ğiş ti ğin de sö zün de dur ma ma sı ih ti ma li

son de re ce kuv vet li dir. Ör ne ğin bu in sa nın acil bir se bep ten do la yı pa ra bul -

ma sı ge rek ti ğin de, kar şı sı na hır sız lık ya pa bi le ce ği ve ya rüş vet ala bi le ce ği bir

or tam çık sa, bu sö zün de dur ma ya bi lir. Ve ya böy le bir in sa nın ken di ca nı nın

teh li ke al tın da ol du ğu bir du rum da yi ne sö zün de dur ma sı bek len mez. Söz

ko nu su ki şi zor bir du rum da rüş vet al mak tan ka çın sa bi le, baş ka bir ha ram

fi ile yö ne le bi lir. An cak Al lah kor ku su olan bir in san için ko şul la rın ve ya me -

ka nın de ğiş me si hiç bir şe yi de ğiş tir mez. İman eden bir in san, her ne olur sa

ol sun as la ahi ret te he sa bı nı ve re me ye ce ği şe yi yap maz.  

Bu nedenle her gün gazetelerde, televizyonlarda, dost meclislerinde

şikayet edilen, "bu topluma neler oldu böyle" dedirten olayların nedeni dün-

yanın çeşitli ülkelerinde hakim olan dinsizliktir. Tüm bu haberleri gören

mümin, bunların üzerinden geçip gitmez, tek çözümün insanlara Allah sev-

gisini ve korkusunu anlatmak, manevi değerleri canlandırmak olduğunu

düşünür. Çünkü Allah'tan korkup sakınan, ahirette hesap vereceğini bilen

insanların oluşturduğu toplumda bu türlü olayların yaşanması imkansızdır.

Böyle bir toplumda huzur ve güven en yüksek derecede yaşanır.  
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Sa bah la ra Ka dar Sü ren Tar tış ma Prog ram la rı nın Dü şün dür dük le ri

Yi ne gör dük le ri üze rin de dü şün me ye de vam eden ki şi için, te le viz yon -

lar da yer alan tar tış ma prog ram la rı da ib ret ve ri ci dir. 

Bu tar tış ma prog ram la rı na, o gü nün ko nu suy la en ya kın dan il gi li ve o

ko nu da en faz la bil gi sa hi bi ki şi ler ça ğı rı lır. Bu ki şi ler sa at ler ce bir ko nu hak -

kın da ko nu şur lar an cak hiç kim se işin için den çı ka maz ve bir so nu ca da va -

ra maz. Hal bu ki o tar tış ma prog ra mı na ka tı lan lar, bu ko nu yu çö ze bi le cek

yet ki ye sa hip olan ki şi ler dir. 

Üstelik birçok konunun çözümü aslında son derece açıktır. Ancak

insanların bir kısmının kişisel çıkarları, çevrelerinin etkisi altında kalmaları,

samimi bir çözüm arama yoluna gitmektense kendi isimlerini ön plana

çıkartma gayretleri tüm işleri adeta çıkmaza sokar.

Tüm bun la ra şa hit olan vic dan lı bir in san, bu olay la rın kay na ğı nın da

in san la rın Al lah'ın di nin den uzak ol ma la rı ol du ğu nu dü şü nür. Çün kü

Al lah'a iman eden bir in san as la so rum suz, çö züm süz ve vur dum duy maz

bir ya pı ser gi le ye mez. Al lah'ın kar şı sı na çı kar dı ğı her olay da bir hik met ol -

du ğu nu, dün ya da her an de nen mek te ol du ğu nu, ak lı nı, gü cü nü, bil gi si ni

Al lah'ın ra zı ola ca ğı şe kil de kul lan ma sı ge rek ti ği ni bi lir. Ay rı ca bu tür prog -

ram la rı sey re den bir mü min Al lah'ın bir aye ti ni ha tır lar:

... İn san, herşey den çok tar tış ma cı dır. (Kehf Su re si, 54) 

Bu tarz programlarda rastlanan ortam insanların bir çoğunda olan tar-

tışmacı, daha doğrusu kavgacı yönünü ortaya çıkarır. Bu kişilerin büyük kıs-

mının, çoğunlukla kendilerine yöneltilen soruyu bile algılayamamaları,

sadece kendi söyleyeceklerine takılıp bir an önce onu söylemeye çalışmala-

rı, birbirlerinin sözünü kesmeleri, seslerini kolaylıkla yükseltip hemen iti-

dallerini kaybederek sinirlenmeleri, hatta karşılarındaki insanlara hakaretler

yağdırmaya başlamaları, bu kişilerin olumsuz yönlerini ortaya koymaları

açısından önemlidir.  

Al lah kor ku su olan, yüz de yüz sa mi mi ve dü rüst in san la rın top lan dı ğı

bir mec lis te bu tür uza yan ve so nuç suz ka lan bir or tam ke sin lik le oluş maz.

Amaç Al lah'ın ra zı ola ca ğı çö zü mü ge tir mek ve in san la ra en faz la sıy la fay -

da sağ la mak ol du ğu için, ak la ve vic da na en uy gun olan yön tem bu lu nur ve
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hiç va kit ge çi ril me den uy gu la nır. Her kes vic da nen alı nan ka rar dan tat min

ola ca ğı için her han gi bir tar tış ma or ta mı da oluş maz. 

Bir ki şi nin iti ra zı ol du ğun da ise, eğer bu ki şi nin iti ra zı hak lı ne den le re

da ya nı yor sa ve gös ter di ği yol da ha doğ ru ise, he men bu tek lif ge çer li sa yı -

lır. Çün kü Al lah'tan kor kup sa kı nan in san lar, di ğer le ri gi bi ki bir le ne rek laf

an la maz bir ta vır gös ter mez ler. Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği gi bi "... Ve her

bil gi sa hi bi nin üs tün de da ha iyi bir bi len var dır" (Yu suf Su re si, 76) di ye -

rek, en doğ ru ola nı uy gu lar lar. 

Aksi bir ortam, yani örneğine pek çok ülkede rastlanan, sabahlara

kadar süren ve hiçbir sonuç alınamayan tartışmalar, insanlara din ahlakının

getirdiği güzel ahlakın ve yüksek karakterin yaşanmadığı bir ortamda neler

olabileceğini göstermesi açısından düşündürücüdür.  

Dün ya nın Dört Bir Ya nın da ki Aç lık ve Se fa le tin Dü şün dür dük le ri

Ga ze te ve te le viz yon ha ber le rin de sık ça rast la nan ko nu lar dan bi ri de

in san lar ara sın da ya şa nan ada let siz lik tir.

Dün ya nın bir ya nın da son de re ce zen gin ve re fah dü ze yi çok yük sek

ül ke ler, bir ya nın da da yi ye cek ye me ği, en ba sit has ta lı ğı nı bi le te da vi ede -

cek ila cı ol ma yan, ba kım sız lık tan art ar da ölen in san lar bu lun mak ta dır. Bu

du ru mun gös ter di ği ilk ger çek ise dün ya da

var olan zu lüm sis te mi dir. Zi ra zen gin  bir -

kaç ül ke için bu ra da ki in san la rın kur ta rıl -

ma la rı son de re ce ko lay dır. Ör ne ğin Af ri -

ka'da aç lık tan ölen in san la rın ya kı nın da,

ora da bulunan el mas ma den le rin den zen gin

ol muş ve çok ge liş miş bir me de ni ye ti ya şa -

yan top lum lar bu lun mak ta dır. Se fa let ve aç -

lık için de ya şa yan ve ölü me ter k e di len bu

in san la rın yer le ri nin de ğiş ti ril me si ve ya bu -

lun duk la rı yer de on la rın ih ti yaç duy duk la rı

im kan la rın sağ lan ma sı son de re ce ko lay ken,
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Yoksullara ve ihtiyaç içinde olanlara yardım
etmek Allah korkusunun bir gereğidir.



on lar ca yıl dır bu in san lar için kök lü bir çö züm aran ma mak ta dır. Oy sa bu in -

san la ra yar dım et mek bir kaç ki şi nin ya pa bi le ce ği bir iş de ğil dir. Kök lü çö -

züm ler bu lu na bil me si için, bir çok in sa nın fe da kar lık ve öz ve ri de bu lun ma sı

ge re kir. An cak böy le bir ko nu ya sa hip çı kan in san sa yı sı dün ya üze rin de

çok az dır. 

Bun la rın ya nı  sı ra dün ya nın her ya nın da tril yon lar ca li ra çe şit li ne den -

ler le is raf edil mek te dir. Bir yan da ye me ği nin tadını be ğen me di ği için çö pe

atan, bir yan da da yi ye cek ye mek bu la ma dı ğı için ölen in san lar bu lun ma sı,

dün ya da din ah la kı nı ya şa ma ma nın ge tir di ği bir zu lüm or ta mı nın bu lun du -

ğu nun çok açık de li li dir. 

Bun la rı gö ren ki şi, bu  zul mü or ta dan kal dı ra cak tek şe yin Al lah'ın em -

ret ti ği ah la kın ya şan ma sı ol du ğu nu dü şü nür. Çün kü Al lah'tan kor kan ve

da ima vic da nı ile dav ra nan in san lar böy le bir zul me ve hak sız lı ğa izin ver -

mez ler. Hiç bir gös te ri şe izin ver me den, dün ya nın ge re kir se tüm im kan la rı -

nı se fer ber ede rek ih ti yaç için de ki in san la ra hız lı, ke sin ve ka lı cı çö züm ler le

yar dım eder ler.  Yok sul la ra ve ih ti yaç için de olan la ra yar dım da bu lun ma nın

Al lah'tan ve ahi ret gü nün den kor kup sa kı nan in san la ra ait bir özel lik ol du -

ğu ayet ler de şöy le an la tı lır: 

Ve on la rın mal la rın da be lir li bir hak var dır: Yok sul ve yok sun olan(lar)için.

On lar, din gü nü nü tas dik et mek te dir ler. Rab le ri nin aza bı na kar şı (da imi)

bir kor ku duy mak ta dır lar. (Me aric Su re si, 24-27)

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. Çün kü biz, asık su rat lı, zor lu bir gün

ne de niy le Rab bi miz' den kor ku yo ruz." (İn san Su re si, 8-10)

Yok su lu do yur ma mak ise Al lah kor ku su ol ma yan, din siz in san la rın

özel li ği dir. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

(Al lah buy ruk ve rir:) "Onu tu tuk la yın, he men bağ la yın. Son ra çıl gın alev le -

rin içi ne atın. Da ha son ra onu, uzun lu ğu yet miş ar şın olan bir zin ci re vu rup

gön de rin. Çün kü, o, bü yük olan Al lah'a iman et mi yor du. Yok su la ye mek

ver me ye des tek çi ol maz dı. Bun dan do la yı bu gün, ken di si ne hiçbir sı cak

dost yok tur. İrin ve kan ka rı şı mın dan baş ka bir ye mek yok tur. Bu nu da, ha -

ta eden ler den baş ka sı ye mez." (Hak ka Su re si, 30-37)
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Tüm Dün ya da Mey da na Ge len Afet le rin Dü şün dür dük le ri

İn san la rın te le viz yon lar da ve ya ga ze te ler de çok sık rast la dık la rı ha ber -

ler den bi ri de afet ha ber le ri dir. Yer yü zün de her an in san lar bir fe la ket le kar -

şı la şa bi lir ler. Hiç umul ma yan bir an da şid det li dep rem ola bi lir, yan gın çı ka -

bi lir, sel bas kı nı ola bi lir. Bu ha ber le ri gö ren bir in san, Allah'ın her şe ye güç

ye tir di ği ni, di le di ği tak dir de bir şeh rin al tı nı üs tü ne ge ti re bi le ce ği ni dü şü -

nür. Bun la rı dü şün dü ğün de gö rür ki, in sa nın Allah'tan baş ka sı ğı na ca ğı ve

yar dım is te ye ce ği bir var lık yok tur. En sağ lam bi na lar, en ile ri tek no lo ji ile

do na tıl mış şe hir ler bi le Al lah'ın aza bı na kar şı ko ya maz; bir an da yer le bir

ola bi lir ler. 

Ay rı ca bu fe la ket ha ber le ri ni du yan ve ya oku yan ki şi, Al lah'ın bu şeh -

re fe la ke ti bir hik met üze re ver di ği ni de dü şü nür. Al lah Ku ran'da az gın lık

ya pan ka vim le ri öğüt alıp dü şün sün ler ve ya yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı bul -

sun lar di ye dün ya da da aza ba uğ rat tı ğı nı bil dir mek te dir. O hal de bu top lu -

1. Honduras'ta sel felaketi, 2. Mali-Gao'da şiddetli rüzgarın oluşturduğu bir felaket,
3. Nehirlerin taşması sonucunda sular altında kalan sahil şehri 4. sualtında kalmış
bir başka şehir, 5. Yerle bir olan bir şehir. Tüm bu görüntüler insanların düşünüp
ibret almaları içindir. 



luk da Al lah'ın hoş nut ol ma ya ca ğı bir ah la kı ya şı yor sa, bel ki de Al lah'ın aza -

bı na uğ ra mış ola bi lir. Ve ya Al lah bu in san la rı dün ya da birta kım zor luk lar la

de ni yor da ola bi lir. 

Bu ih ti mal le ri dü şü nen in san, tüm bun la rın ken di ba şı na da gel me sin -

den kor ku du yar ve dav ra nış la rı için Al lah'tan ba ğış lan ma di ler. 

Hiç bir in san ve ya hiç bir ka vim ba şı na ge le cek olan aza bı Al lah di le me -

dik çe en gel le ye mez. Bu, is ter dün ya nın en zen gin ve en güç lü ül ke si ol sun,

is ter se coğ ra fi açı dan hiç bir risk li du ru mu ol ma yan bir yer ol sun. Al lah hiç -

bir ül ke nin ba şı na ge le cek bir fe la ke ti ön le ye me ye ce ği ni şöy le bil di rir:

O ül ke ler hal kı, ge ce le ri uyur ken, on la ra zor lu aza bı mı zın gel me ye ce ğin den

gü ven de miy di ler? Ya da o ül ke ler hal kı, kuş luk vak ti eğ len ce ye dal mış ken,

on la ra zor lu-aza bı mı zın gel me ye ce ğin den gü ven de miy di ler? (Ve ya) On lar,

Al lah'ın tu za ğın dan gü ven de mi idi ler? Al lah'ın bir tu zak kur ma sın dan,

hüs ra na uğ ra yan bir top lu luk tan baş ka sı (akıl sız ca) gü ven de ol maz. (Bü tün

bun lar,) Sa kin le rin den son ra yer yü zü ne mi ras çı olan la rı doğ ru ya er dir me(ye

ve ya or ta ya çı kar ma ya yet mez) mi? Eğer Biz di le miş ol say dık on la ra gü nah -

Birkaç saniye süren bir deprem tüm bir şehri yerle bir etmek için yeterlidir. Tüm bu
görüntüleri doğanın eseri olarak düşünenler yanılırlar. Çünkü doğa tüm diğer varlıklar
gibi kendisini yaratan Allah'ın emrindedir. 
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la rı ne de niy le bir mu si bet isa bet et ti rir dik; ve kalp le ri ne dam ga lar vu rur duk

da on lar böy le lik le işit me yen ler olur lar dı. (Araf Su re si, 97-100)

Ha ber ler de sık sık rast la nan bir di ğer ko nu da eko no mi de ki bo zul ma -

dır. Özel lik le de fa iz le il gi li her gün pek çok olum suz ha ber çı kar. Fa izin ar -

tık dur du ru la ma dı ğı, bü tün eko no mi yi kö tü yön de et ki le di ği ni be lir ten ha -

ber le ri oku yan bir ki şi, ha ram olan bir ey le min bu ka dar yay gın laş tı rıl ma sı -

nın so nu cun da Al lah'ın in san la rın ka zanç la rın da ki be re ke ti kı sa rak kar şı lık

ver di ği ni dü şü nür. 

Ku ran'ın "Al lah, fa izi yok eder de, sa da ka la rı ar tı rır. Al lah, gü nah kar

ka fir le rin hiçbi ri ni sev mez." (Ba ka ra Su re si, 276) aye tin de bil dir ildi ği gi bi,

Al lah fa izin ge ti re ce ği ge li ri yok ede bi lir, be re ke ti ni azal ta bi lir. Yi ne bu ger -

çek bir baş ka ayet te de şöy le bil di ril miş tir:

İn san la rın mal la rın dan art sın di ye, ver di ği niz fa iz Al lah Ka tın da art maz.

Ama Al lah'ın yü zü nü (rı za sı nı) is te ye rek ver di ği niz ze kat ise, iş te (se vab la -

rı nı ve ge lir le ri ni) kat kat artı ran lar on lar dır. (Rum Su re si, 39)

İş te dü şü nen bir in san için fa iz le il gi li ha ber ler de, Al lah'ın ayet le ri nin

in san lar üze rin de te cel li et ti ği nin ör nek le ri dir. 

İn san lar ga ze te ler de sık sık fa izin
dün ya eko no mi si ne ver di ği za rar la il -
gi li ha ber le ri okur ve  Al lah'ın ayet le ri -
nin in san lar üze rin de na sıl te cel li et ti -
ği ni dü şü nür ler. 



Gü zel Me kan la rın Üze rin de Dü şün mek

Te le viz yon prog ram la rın da, ga ze te ve der gi ler de el bet te Al lah'ın ya rat -

tı ğı gü zel lik le ri gör mek ve bun lar üze rin de te fek kür et mek de müm kün dür.

Bu ra lar da yer alan gü zel bir man za ra yı, gü zel bir evi, gü zel bir bah çe yi ve -

ya de niz ke na rı nı sey ret mek ve ya bu yer ler de bu lun mak her in sa nın hoş nut

ol du ğu olay lar dır. Bu gö rün tü ler her şey den ön ce in sa na cen ne ti ha tır la tır.

İna nan bir in san, dün ya da bi le bu ka dar bü yük ni met ler ve ren, bu ka dar

muh te şem gü zel lik ler gös te ren Al lah'ın, el bet te  ki cen net te kı yas la na ma ya -

cak ka dar gü zel me kan lar ya ra ta ca ğı nı bir kez da ha ha tır lar. 

Fa kat bun la rı gö ren ki şi nin ak lı na şun lar da ge lir: Dün ya da ya ra tı lan

her gü zel li ğin, dün ya nın bir im ti han ye ri ol ma sı ne de niy le tür lü ku su ru ve

ek sik li ği var dır. Ör ne ğin te le viz yon da gö rün tü le ri gö rü len bir ta til ye rin de

bir sü re ka lın dı ğın da bu ek sik lik le ri fark ede bi lir. Ha va sı nın aşı rı nem li ol -

ma sı, de ni zin in sa nı ra hat sız ede cek ka dar tuz lu ol ma sı, bu nal tı cı bir sı cak,

si nek ler bun lar dan sa de ce bir ka çı dır. Gü neş al tın da yan mak ve bun dan do -

la yı acı duy mak, se ya hat acen ta sı nın or ga ni zas yo nun da ki ak sak lık lar, ay nı
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me ka nın pay la şıl dı ğı in san la rın  çe kil mez olu şu gi bi dün ya ya ait bir çok zor -

luk ve is ten me yen du rum olu şa bi lir. 

Cen net te ise bu gü zel lik le rin asıl la rı ola cak ve in sa nı ra hat sız eden tek

bir zer re ol ma ya cak ve ya ho şa git me yen tek bir ko nuş ma ya pıl ma ya cak tır.

İn san dün ya da kar şı laş tı ğı her gü zel lik te cen ne te öz lem du yar. Dün ya da

Yüce  Al lah'ın ken di si ne ver di ği ni met ler için da ima şük re di ci olur, bun la -

rın tü mü nün Al lah'ın rah me tiy le ver di ği ni met ler ol du ğu nu dü şü ne rek bun -
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lar dan zevk alır. Ama asıl la rı nın cen net te ol du ğu nu bil di ği için, ken di si ni

dün ya gü zel lik le ri ne kap tı ra rak ahi re ti de unut maz. Ebe di gü zel lik le re sa -

hip ola bi le ce ği, Al lah'ın cen ne ti ne gir me yi hak ede bi le ce ği bir ya şam sür dü -

rür.

Bi lim sel Bir Der gi de Mad de nin Te mel Par ça sı nın Atom Ol du ğu 

Bil gi si ni Oku mak Ne ler Dü şün dü rür?

İn san bil di ği şey ler üze rin de dü şün me di ği müd det çe in ce lik le ri kav ra -

ya maz, ne ka dar ola ğa nüs tü bir or tam da ya şa mı nı sür dür dü ğü nü fark ede -

mez. Bu yüz den iman eden her in san hiç dur mak sı zın Al lah'ın ya rat tı ğı var -

lık lar ve olay lar üze rin de dü şü nür. Bun lar ki mi za man pek çok in sa nın bil -

di ği ko nu lar da ola bi lir, ama o bu ko nu lar dan her kes ten da ha fark lı so nuç -

lar çı ka ra bi lir.

Ör ne ğin ev ren de ki can lı ve can sız her var lı ğın te mel mad de si nin atom -

lar ol du ğu ge nel ola rak in san la rın ha ber dar ol du ğu bir bil gi dir. Ya ni ço ğu

in san, elin de ki ki ta bın, kol tu ğun, iç ti ği su yun ve çev re sin de gör dü ğü her şe -

yin atom lar dan oluş tu ğu nu bi lir. Ama bu nun öte si ni dü şü ne rek, Al lah'ın

üs tün kud re ti ne şa hit olan lar an cak vic dan lı in san lar dır. Böy le bir ki şi bu ko -

nuy la il gi li bir ha ber gör dü ğün de şun la rı dü şü nür: Atom lar can sız  var lık -

lar dır. Pe ki atom lar gi bi can sız mad de ler birara ya ge lip na sıl gö re bi len, du -

ya bi len, duy duk la rı nı yo rum la ya bi len, din le di ği mü zik ten zevk ala bi len,

dü şü ne bi len, ka rar ve re bi len, se vi ne bi len ve ya üzü le bi len in sa nı oluş tur -

muş lar dır? İn san, ken di ni di ğer atom yı ğı nı var lık lar dan ta ma men ayı ran bu

özel lik le ri na sıl edin miş tir?

El bet te  ki in sa na, tüm bu in sa ni özel lik le ri ni can sız ve şu ur suz atom lar

ve re mez ler. İn sa nı bu özel lik le re sa hip bir ruh ile ya ra ta nın Al lah ol du ğu

apa çık bir ger çek tir. Ve bu nun ar dın dan in sa nın ak lı na Al lah'ın bir aye ti ge -

lir. Ayette şöyle buyrulmaktadır:

Ki O, ya rat tı ğı herşe yi en gü zel ya pan ve in sa nı ya rat ma ya bir ça mur dan baş -

la yan dır. Son ra onun so yu nu bir öz den (sü la le'den), bas ba ya ğı bir su dan

yap mış tır. Son ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu' ve ona ru hun dan üf le di. Si -

zin için de ku lak, göz ler ve gö nül ler var et ti. Ne az şük re di yor su nuz? (Sec de

Su re si, 7-9)
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Saa ti ni zin, ye di ği niz yi ye cek le rin, otur du ğu nuz bi na nın, ara ba nı zın, göz lü ğü nü zün, ke -
di ni zin, bah çe de ki çi çek le rin, bil gi sa ya rı nı zın, de niz le rin, gök yü zü nün ve ken di be de ni -
ni zin ya pı ta şı nın ay nı ATOM LAR ol du ğu nu hiç dü şün dü nüz mü?



İn sa nın De rin Dü şü ne rek Ulaş tı ğı Ba zı Ger çek ler…

Her şe yin in san için ya ra tıl mış ol du ğu nu hiç dü şün dü nüz mü?

Al lah'a iman eden bir ki şi ev ren de  var olan can lı can sız tüm var lık la rı

ve sis tem le ri dik kat li bir göz le in ce le di ğin de, bun la rın tü mü nün in san için

ya ra tıl dı ğı nı açık ça gö rür. Hiç bir şe yin te sa dü fen oluş ma dı ğı nı, Al lah'ın her-

şeyi in sa n ya şa mı na en uy gun şe kil de var ettiğini an lar. 

Ör ne ğin in san her an çok ra hat ne fes ala bil mek te dir. So lu du ğu ha va ne

gen zi ni ya kar, ne ba şı nı dön dü rür, ne de baş ağ rı sı ve rir. Çün kü ha va da ki

gaz la rın ora nı in san vü cu du na en uy gun mik tar da ayar lan mış tır. Bun la rı

dü şü nen ki şi nin ak lı na çok önem li bir nok ta da ha ge lir: Eğer at mos fer de ki

ok si jen mev cut mik ta rın dan bi raz da ha faz la ve ya bi raz da ha az ol sa, her iki

du rum da can lı lı ğın yok ol ma sı na ne den olur du. Bu nun üze ri ne ba zen ha -

va sız bir yer de kal dı ğın da ne fes al mak ta ne ka dar zor lan dı ğı nı dü şü nür.

İnanç lı bir in san bu ko nu üze rin de dü şün me ye de vam et tik çe sü rek li

Rabbimiz'e şük re der. Çün kü dün ya nın at mos fe ri nin de pek çok ge ze gen gi -

bi zor ne fes alı na cak şe kil de ola bi le ce ği ni, an cak böy le ol ma dı ğı nı ve dün ya

at mos fe ri nin mil yar lar ca in sa nın ra hat lık la ne fes ala bi le ce ği şe kil de, son de -

re ce ku sur suz bir den ge ve dü zen için de ya ra tıl dı ğı nı gö rür.

Yi ne üze rin de ya şa dı ğı ge ze gen hak kın da dü şün me ye de vam eden ki -

şi, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu su yun in sa nın ha ya tın da ne ka dar bü yük bir

öne mi ol du ğu nu dü şü nür. Ak lı na şun lar ge lir: İn san lar ge nel lik le uzun sü -

re su dan mah rum kal dık la rın da su yun de ğe ri ni an lar lar. Hal bu ki su, ha ya -

tı mı zın her anın da ih ti yaç duy du ğu muz bir mad de dir. Ör ne ğin hüc re le ri mi -

zin, vü cu du mu zun her nok ta sı na ula şan ka nı mı zın bü yük bir bö lü mü su -

dur. Eğer böy le ol ma say dı, ka nın akış kan lı ğı aza la cak, da mar la rı mız da ak -

ma sı çok zor ha le ge le cek ti. Su yun akış kan lı ğı sa de ce bi zim vü cu du muz için

de ğil, bit ki ler için de son de re ce önem li dir. Bu sa ye de su, yap rak la rın in ce -

cik da mar la rın dan ge çe rek yap ra ğın en uç kıs mı na ka dar ula şa bi lir. 

De niz ler de ki bü yük su küt le le ri ise dün ya mı zın ya şa na bi lir bir ge ze gen

ol ma sı nı sağ la mak ta dır. Eğer yer yü zün de ki de niz le rin ora nı ka ra la ra gö re

da ha dü şük ol say dı, o za man her yer çö le dö ner  ve ya şam im kan sız olur du. 
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Bun la rı dü şü nen vic dan lı ki şi, dün ya üze rin de bu ka dar ku sur suz bir

den ge nin sağ lan ma sı nın el bet te ki te sa düf ese ri ol ma dı ğı na ke sin ola rak ka -

na at ge ti rir. Tüm bun la rı gör mek ve dü şün mek ona üstün güç sahibi olan

Allah'ın her şe yi bir amaç doğ rul tu sun da yarattığını gös te rir. 

Üs te lik bu ko nu da dü şün dü ğü ör nek le rin son de re ce kı sıt lı ol du ğu da

ak lı na ge lir. Öy le ki, dün ya da ki den ge ler ile il gi li ör nek le ri say mak la bi tir -

mek müm kün de ğil dir. An cak dü şü nen in san ev re nin her kö şe sin de var

olan dü ze ni, ku sur suz lu ğu ve den ge yi açık ça gö re bi lir ve bu nun so nu cun da

Allah'ın her şe yi in san için yarattığı ger çe ği ne va rır. Al lah bu ger çe ği Ku -

ran'da şöy le bil di rir: 

Ken di'n den (bir ni met ola rak) gök ler de ve yer de olan la rın tü mü ne si zin için

bo yun eğ dir di. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka vim için ger çek ten ayet -

ler var dır. (Ca si ye Su re si, 13)

Son suz lu ğun Dü şün dür dük le ri

Son suz luk kav ra mı nı he men her kes bi lir, an cak siz hiç son suz lu ğun

üze rin de dü şün müş müy dü nüz? Al lah'a iman eden bir in sa nın te fek kür et -

ti ği ko nu lar dan bi ri de bu dur.

Al lah'ın cen net ve ce hen nem ha ya tı nı son suz ya rat mış ol ma sı her in sa -

nın, üze rin de dü şün me si ge re ken çok önem li bir ko nu dur. Bu nu dü şü nen

ki şi nin ak lı na şun lar ge lir: Cen ne tin son suz ol ma sı, ölüm den son ra ki ha yat -

ta ve ril miş en bü yük ni met ve ödül ler den bi ri dir. Çün kü cen net te ki ih ti şam -

lı ya şam, as la son bul ma ya cak tır. İn san dün ya da en faz la 100 se ne ka dar ya -

şa ya bi lir. Ama cen net te ki ya şam kat ril yon çar pı kat ril yon yıl bo yun ca, as la

tü ken me den de vam ede cek tir. 

Bun la rı ha tır la yan ki şi nin ak lı na in san la rın son suz lu ğu kav ra ma sı nın

son de re ce güç ol du ğu da ge lir. Bu ko nuy la il gi li şöy le bir ör nek açık la yı cı

ola bi lir: Yüz tril yon in san ol sa, ge ce gün düz hiç dur ma dan yüz tril yo nu yüz

tril yon ile çar pa rak iler le se ler, yüz tril yon yıl ömür le ri ol sa ve ömür le ri bo -

yun ca bu iş le uğ raş sa lar ulaş tık la rı ra kam, yi ne de son suz ha yat ta ge çi ri le -

cek yıl sa yı sı nın ya nın da "sı fır" gi bi ka lır. 

İş te bun la rı dü şü nen in san şu so nu ca va rır: Al lah öy le bü yük bir il me

sa hip tir ki, in sa na gö re "son suz" olan, O'nun Ka tın da bit miş du rum da dır.
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Za ma nın ilk ya ra tıl dı ğı an dan son suz luk anı na ka dar ge çe cek olan her olay,

her dü şün ce, va kit le ri ve şe kil le ri ile O'nun il miy le be lir len miş ve bit miş du -

rum da dır.
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Üze rin de ya şa dı ğı mız ge ze gen ve tüm ev ren in sa nın ya şa ma sı için ge re ken özel lik le rin
tü mü ne sa hip tir. Bu nun üze rin de dü şü nen in san tüm ev re ni Al lah'ın ken di si için

yarattığını açık ça görecek tir.



İn sa nın ay nı şe kil de ce hen ne min de in kar cı lar için son su za ka dar ka lı -

na cak bir me kan ol du ğu nu dü şün me si ge re kir. Ce hen nem de tür lü tür lü

azap lar, iş ken ce ler ve zor lu bir ha yat var dır. Ce hen nem de ki in kar cı lar ke -

sin ti siz ola rak fi zik sel ve ma ne vi iş ken ce ye ta bi tu tu lur lar. Bu iş ken ce le rin

ar ka sı son su za ka dar hiç ke sil mez, uy ku ve ya din len me hiç bir za man ol maz.

Eğer ce hen nem de ki ha ya tın bir so nu ol say dı, bu kat ril yon lar ca se ne son ra

bi le ol sa, ce hen nem eh li için bir ümit olur du. An cak dün ya ha ya tın da iş le -

dik le ri gü nah la rın kar şı lı ğı son suz bir azap tır:

Ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le nen ler, iş te on lar ate şin

ar ka daş la rı dır; on da son suz ca ka la cak lar dır. (Araf Su re si, 36)

Bu ne den le son suz lu ğu dü şü ne rek kav ra ma ya ça lış mak her in san için

son de re ce önem li dir. Bir in sa nın ahi ret için ça ba sı nı ar tı rır, kor ku su nu ve

ümi di ni güç len di rir. Son suz azap tan şid det le kor kup sa kı nır ken, son suz

cen ne te ka vuş ma nın ümi di ni ta şır. 

Rü ya lar Üze rin de Ne ler Dü şü nü lür?

Dü şü nen bir in san için rü ya da önem li hik met ler var dır. Böy le bir in san

uyur ken gör dü ğü rü ya la rın ne ka dar "ger çek gi bi" ol du ğu nu, hat ta uyan dı -

ğı an dan pek bir far kı ol ma dı ğı nı dü şü nür. Ör ne ğin ge ce be de ni ya ta ğın da

ya tı yor ol ma sı na rağ men, rü ya sın da iş ge zi le ri ne çık mış, in san lar la ta nış mış,

mü zik din le ye rek ye mek ye miş tir. Hat ta ye me ğin ta dı nı al mış, mü zik te

dans et miş, olan olay lar dan do la yı he ye can lan mış, se vi nip üzül müş, kor ku

duy muş, yor gun luk his set miş, hat ta o gü ne ka dar hiç kul lan ma dı ğı ve na sıl

kul la nıl dı ğı nı da hi bil me di ği bir ale ti kul lan mış ola bi lir. 

Be de ni bir ya tak ta sa bit dur ma sı na ve göz le ri ka pa lı ol ma sı na rağ men,

sü rek li bu lun du ğu me kan dan fark lı gö rün tü ler gör müş tür. De mek ki gö ren

göz le ri de ğil dir. Yat tı ğı oda bom boş ol ma sı na rağ men, ses ler duy muş tur.

De mek ki du yan ku lak la rı de ğil dir. Herşey bey ni nin için de ger çek leş miş tir.

An cak san ki her gö rün tü nün as lı var mış gi bi, her şey çok ger çek çi dir. Pe ki,

dı şa rı da hiç bi ri nin as lı ol ma ma sı na rağ men, bu ka dar ger çek çi gö rün tü le ri

in sa nın bey nin de oluş tu ran ne dir? İn san uyur ken bun la rı bi linç li ola rak ve

is te ye rek ak lın da kur gu la ya maz. Bey nin ise ken di ken di ne böy le gö rün tü ler

oluş tur ma sı im kan sız dır. Be yin, pro te in mo le kül le rin den oluş muş bir et yı -
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ğı nı dır. Böy le bir mad de -

nin ken di li ğin den gö rün -

tü oluş tur du ğu nu, hat ta o

gü ne ka dar hiç gö rül me -

yen in san yüz le ri ni, me -

kan la rı, ses le ri oluş tur du -

ğu nu id dia et mek son de -

re ce man tık sız olur. Öy le

ise uyur ken rü ya da ki gö -

rün tü le ri gös te ren kim -

dir? Bun la rı dü şü nen in -

san açık ger çe ği bir kez

da ha gö rür: İn san la rı

uyu tan, uy ku sı ra sın da

ruh la rı nı çe kip alan,

uyan dık tan son ra ge ri ve -

ren ve uy ku da rü ya la rı

gös te ren Al lah'tır.

Rü ya la rı Al lah'ın

gös ter di ği ni bi len in san,

rü ya nın hik met le ri ni ve

ya ra tı lış ama cı nı da dü şü -

nür. Rü ya es na sın da, ay nı uya nık ken ol du ğu gi bi ya şa dı ğı olay lar dan ve ki -

şi ler den emin dir. Hep si nin ger çek ten var ol du ğu nu, rü ya sın da gör dü ğü ya -

şan tı nın ke sin ti siz ve de vam lı ol du ğu nu zan ne der. Hat ta bi ri ya nı na ge le rek

"şu an da rü ya da sın, uyan" de se ona inan maz. Bun la rı fark eden in san ise

şöy le dü şü nür: "Bu dün ya ha ya tı nın da ge çi ci ve rü ya ben ze ri bir ya şan tı ol -

ma dı ğı nı kim söy le ye bi lir? Ay nı rü ya dan uya nır gi bi bir gün bu dün ya ha -

ya tın dan da uya na cak ve bam baş ka gö rün tü le ri, ör ne ğin ahi ret gö rün tü le -

ri ni gö re ce ğim…" 
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Allah, ölecekleri
zaman canlarını alır;
ölmeyeni de uykusun-

da (bir tür ölüme
sokar). Böylece, kendi-

si hakkında ölüm
kararı verilmiş olanı(n
ruhunu) tutar, öbürü-
sünü ise adı konulmuş
bir ecele kadar salıve-
rir. Şüphesiz bunda,

düşünebilen bir kavim
için gerçekten ayetler

vardır. 
(Zümer Suresi, 42)





utsal kitabımız Ku ran, Al lah'ın tüm in san la ra gön der di ği son ki -

tap tır. Dün ya üze rin de ya şa yan her in san Ku ran'ı öğ ren mek ve

on da bil di ri len emir le ri uy gu la mak la yü küm lü dür. An cak in san -

la rın bü yük bir bö lü mü, Ku ran'ı kut sal bir ki tap ola rak ka bul et -

me le ri ne rağ men onu öğ ren mez ve Ku ran'da Al lah'ın em ret tik le ri ni ye ri ne

ge tir mez ler. Bu, Ku ran üze rin de hiç dü şün me miş ol ma la rı nın, Ku ran'ı ku -

lak tan dol ma bil gi ler le ta nı yor ol ma la rı nın bir so nu cu dur. Dü şü nen bir in -

san için Ku ran'ın öne mi ve in san ha ya tın da ki ye ri ise çok bü yük tür. 

Her şey den ön ce "dü şü nen" bir in san, ken di si ni ve için de bu lun du ğu

ev re ni yok tan var eden, ken di si ne bir hiç ken can ve ren, sa yı sız ni met ve gü -

zel lik bah şe den Yaratıcımızı ta nı mak ve O'nun han gi ta vır lar dan hoş nut ola -

ca ğı nı öğ ren mek is ter. Al lah'ın el çi si va sı ta sıy la gön der di ği Ku ran, in sa nın

bu so ru la rı na ce vap ve ren bir yol gös te ri ci dir. Bu ne den le in sa nın, Al lah'ın

in san la ra reh ber ola rak in dir di ği, doğ ru yu ve yan lı şı bir bi rin den ayır dı ğı

kitabını çok iyi bil me si, her aye ti nin üze rin de dü şü ne rek, Al lah'ın em ret tik -

le ri ni en doğ ru ve en gü zel şe kil de uy gu la ma sı ge re kir. 

Al lah Ku ran'ın in san la ra ne amaç la gön de ril di ği ni şöy le ha ber ve rir:

(Bu Kur'an,) Ayet le ri ni, iyi den iyi ye dü şün sün ler ve te miz akıl sa hip le ri

öğüt al sın lar di ye sa na in dir di ği miz mü ba rek bir ki tap tır. (Sad Su re si, 29)

Ger çek (şu ki), o (Kuran,) el bet te bir öğüt tür. Ar tık kim di ler se, öğüt alıp-dü -

şü nür. (Müd des sir Su re si, 54-55)

Bir çok in san Ku ran'ı okur, an cak önem li olan Al lah'ın ayet le rin de de

bil dir di ği gi bi oku nan her Ku ran aye ti nin üze rin de dü şün mek, o ayet ten bir

öğüt al mak ve dav ra nış la rı nı bu öğüt ler doğ rul tu sun da dü zelt mek tir. Ör ne -

ğin Ku ran'da haber verilen, "De mek ki, ger çek ten zor luk la be ra ber ko lay -

lık var dır. Ger çek ten güç lük le be ra ber ko lay lık var dır." (İn şi rah Su re si, 5-

6) ayetleri ni oku yan bir in san, bu ayet üze rin de dü şü nür. Al lah'ın her zor lu -

ğun ar dın dan bir ko lay lık ya ra ta ca ğı nı, öy le ise her han gi bir zor luk la kar şı -

laş tı ğın da tek ya pa ca ğı şe yin Al lah'a te vek kül ede rek, ar dın dan ge le cek olan

ko lay lı ğı bek le mek ol du ğu nu an lar. Al lah'ın böy le bir va adi var ken, zor luk

an la rın da pa ni ğe ve ya ümit siz li ğe ka pıl ma nın ise iman da bir za yıf lık ala me -

ti ol du ğu nu gö rür. Ve bu aye ti oku yup üze rin de dü şün dük ten son ra ki ha -

ya tı bo yun ca dav ra nış la rı ayet te bil di ril di ği şe kil de olur. 



Al lah Ku ran'da geç miş te ya şa mış olan pey gam ber le rin ve el çi le rin ha -

yat la rın dan ba zı bil gi le ri de biz le re ak ta rır ki bu in san lar Al lah'ın ra zı ola ca -

ğı bir in sa nın dav ra nış la rı nın, ko nuş ma la rı nın ve ha ya tı nın na sıl ol du ğu nu

gör sün ler ve ör nek al sın lar. Al lah, el çi le rin kıs sa la rı nın üze rin de dü şü nül -

me si ve in san la rın bu kıs sa lar dan öğüt al ma la rı ge rek ti ği ni ba zı ayet le r de

şöy le bil di rir:

An dol sun, on la rın kıs sa la rın da te miz akıl sa hip le ri için ib ret ler var dır. (Yu -

suf Su re si, 111)

Mu sa (ola yın)da da (dü şün dü rü cü ayet ler var dır). Ha ni Biz onu açık bir de -

lil le Fi ra vun'a gön der miş tik; (Za ri yat Su re si, 38)

Böy le ce Biz onu (Nuh'u) ve ge mi hal kı nı kur tar dık ve bu nu alem le re bir ayet

(ken di sin den ders çı ka rı la cak bir olay) kıl mış ol duk. (An ke but Su re si, 15)

Ku ran'da geç miş ka vim le rin ba zı özel lik le rin den, sa hip ol duk la rı ah -

lak tan ve baş la rı na ge len fe la ket ler den de söz edi lir. Bu ko nu lar la il gi li ayet -

le ri, sa de ce geç miş top lu luk la rın baş la rı na ge len le rin ak ta rıl dı ğı ta ri hi olay -

lar ola rak oku mak bü yük bir ya nıl gı olur. Çün kü Al lah tüm di ğer ayet le ri ol -

du ğu gi bi geç miş ka vim ler den bah se di len ayet le ri de üze rin de dü şün me miz

ve bu ka vim le rin baş la rı na ge len ler den ib ret ala rak dav ra nış la rı mı zı dü zelt -

me miz için biz le re bil dir miş tir. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

An dol sun Biz si zin ben zer le ri ni zi yı kı ma uğ rat tık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen

var mı? (Ka mer Su re si, 51)

Ve onu da tah ta lar ve çi vi ler(le in şa edil miş ge mi) üze rin de ta şı dık; göz le ri -

miz önün de akıp-git mek tey di. (Ken di si ve ge tir dik le ri) İn kar edil miş-nan -

kör lük edil miş olan (Nuh)a bir mü ka fa at ol mak üze re. An dol sun, Biz bu nu

bir ayet ola rak bı rak tık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı? Şu hal de Be nim

aza bım ve uya rıp-kor kut mam na sıl mış? An dol sun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt

alıp dü şün mek) için ko lay laş tır dık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı? (Ka mer

Su re si, 13-17)

Al lah Ku ran'ı tüm in san la ra bir reh ber ola rak in dir miş tir. Do la yı sıy la

Ku ran'ın her aye ti üze rin de dü şün mek, ve her bir ayet ten bir ders ve öğüt

ala rak, Ku ran'a gö re ya şa mak, Al lah'ın hoş nut lu ğu nu, rah me ti ni ve cen ne ti -

ni ka zan ma nın tek yo lu dur. 
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Al lah Ku ran'da İn san la rı Ne le ri Dü şün me ye Ça ğı rır?

(On la rı) Apa çık de lil ler ve ki tap lar la (gön der dik). Sa na da zik ri (Kur'an'ı) in -

dir dik ki, in san la ra ken di le ri için in di ri le ni açık la ya sın ve on lar da iyi ce dü -

şün sün ler, di ye. (Nahl Su re si, 44)

Nahl Su re si'nde ki bu ayet te ol du ğu gi bi, Al lah bir çok aye tin de in san la -

rı dü şün me ye ça ğı rır. Al lah'ın, dü şün me mi zi bil dir di ği ko nu lar üze rin de

dü şün mek, Rab bi miz'in ya rat tı ğı hik met ve ya ra tı lış mu ci ze le ri ni gör mek

bir iba det tir. Üze rin de dü şü nü len her ko nu Al lah'ın son suz gü cü nü, ak lı nı,

il mi ni, sa na tı nı ve di ğer sı fat la rı nı ta nı yıp an la ma mı za ve si le olur. 

Al lah İn sa nı Ken di Ya ra tı lı şı 

Üze rin de Dü şün me ye Ça ğı rır

İn san de mek te dir ki: "Ben öl dük ten son ra mı,

ger çek ten di ri ola rak çı ka rı la ca ğım?" İn san ön ce -

den, hiç bir şey de ğil ken, ger çek ten Bi zim onu

ya rat mış bu lun du ğu mu zu (hiç) dü şün mü yor

mu? (Mer yem Su re si, 66-67)

Al lah İn sa nı Gök le rin ve Ye rin Ya ra tı lı şı 

Üze rin de Dü şün me ye Ça ğı rır

Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce

ile gün dü zün ardı ar dına ge li şin de, in san la ra ya -

rar lı şey ler ile de niz de yü zen ge mi ler de, Al -

lah'ın yağ dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü -

mün den son ra di rilt ti ği su da, her can lı yı ora da

üre tip-yay ma sın da, rüz gar la rı es tir me sin de,

gök le yer ara sın da bo yun eğ di ril miş bu lut la rı

evi rip çe vir me sin de dü şü nen bir top lu luk için

ger çek ten ayet ler var dır. (Ba ka ra Su re si, 164)
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İn sa nın ya ra tı lı şın da da dü şü nen in -
san lar için bir çok ib ret var dır.



Al lah İn sa nı Dün ya Ha ya tı nın Ge çi ci li ği ni Dü şün me ye Ça ğı rır

Dün ya ha ya tı nın ör ne ği, an cak gök ten in dir di ği miz, onun la in san la rın ve

hay van la rın ye di ği yer yü zü nün bit ki si ka rış mış olan bir su gi bi dir. Öy le ki

yer, gü zel li ği ni ta kı nıp süs len di ği ve aha li si ger çek ten ona güç ye tir dik le ri -

ni san mış lar ken (iş te tam bu sı ra da) ge ce ve ya gün düz ona em ri miz gel miş -

tir de, dün san ki hiçbir zen gin li ği yok muş gi bi, onu kö kün den bi çi lip atıl -

mış bir du rum da kıl mı şız. Dü şü nen bir top lu luk için Biz ayet le ri böy le bi -

rer bi rer açık la rız. (Yu nus Su re si, 24)

Han gi bi ri niz is ter ki, al tın dan ır mak lar akan hur ma lar dan, üzüm ler den bir

bah çe si ol sun, için de ken di si nin olan bü tün ürün ler de bu lun sun; fa kat ken -

di si ne ih ti yar lık ge lip çat sın, (üs te lik) za yıf ve kü çük ço cuk la rı ol sun (böy le

bir du rum da iken) ona (bah çe si ne) ateş li bir ka sır ga isa bet et sin de ya nı ver -

sin. İş te Al lah si ze ayet le ri böy le açık lar, ki dü şü ne si niz. (Ba ka ra Su re si, 266)

Al lah İn sa nı Sa hip Ol du ğu Ni met le r Üze rin de Dü şün me ye Ça ğı rır

Ve O, ye ri ya yıp uza tan, on da sar sıl maz-dağ lar ve ır mak lar kı lan dır. Ora da

ürün le rin her bi rin den iki şer çift ya rat mış tır; ge ce yi gün dü ze bü rü mek te dir.

Şüp he siz bun lar da dü şü nen bir top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır.

Yer yü zün de bir bi ri ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm bağ la rı, ekin ler, ça -

tal lı ve ça tal sız hur ma lık lar da var dır ki, bun lar ay nı su ile su la nır; ama

ürün le rin de (ki ve rim de ve lez zet te) ba zı sı nı ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz. Şüp -

he siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır.

(Rad Su re si, 3-4)
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İnsan, Allah'ın yarattığı canlı-can-
sız tüm varlıklar üzerinde düşün-
melidir. 



Al lah İn sa nı Tüm Ev re nin İn san İçin Ya ra tıl dı ğı nı 

Dü şün me ye Ça ğı rır

Ken di'n den (bir ni met ola rak) gök ler de ve yer de olan la rın tü mü ne si zin için

bo yun eğ dir di. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka vim için ger çek ten ayet -

ler var dır. (Ca si ye Su re si, 13)

Onun la si zin için ekin, zey tin, hur ma lık lar, üzüm ler ve mey ve le rin her tür -

lü sün den bi ti rir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir top lu luk için ayet ler var -

dır. Ge ce yi, gün dü zü, Gü ne ş'i ve Ay'ı si zin em ri ni ze ver di; yıl dız lar da

O'nun em riy le em re ha zır kı lın mış tır. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la na bi len

bir top lu luk için ayet ler var dır. Yer de si zin için üre tip-tü ret ti ği çe şit li renk -

ler de ki le ri de (fay da nı za ver di). Şüp he siz bun da, öğüt alıp dü şü nen bir top -

lu luk için ayet ler var dır. De ni zi de si zin em ri ni ze ve ren O'dur, on dan ta ze et

ye mek te si niz ve gi yi mi niz de on dan süs-eş ya la rı çı kar mak ta sı nız. Ge mi le rin

on da (su la rı) ya ra ya ra

akıp git ti ği ni gö rü yor -

sun. (Bü tün bun lar)

O'nun faz lın dan ara ma -

nız ve şük ret me niz için -

dir. Si zi sar sın tı ya uğ ra -

tır di ye yer de sar sıl maz

dağ lar bı rak tı, ır mak lar

ve yol lar da (kıl dı). Umu -

lur ki doğ ru yo lu bu lur -

su nuz. Ve (baş ka) işa ret -

ler de (ya rat tı); on lar yıl -

dız(lar)la da doğ ru yo lu
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Gece ve gün dü zün olu şu -
mu nu, Dün ya 'nın ve Gü ne -
ş'in yer le ri nin ve ha re ket -
le ri nin te sa dü fi ge li şi mi ne
bağ la mak bü yük bir gaf let -
tir. Al lah ge ce ve gün dü zü
in san lar için ya rat mış tır.

Ge ce yi, gün dü zü, 
Gü ne ş'i ve Ay'ı si zin
em ri ni ze ver di; 
yıl dız lar da O'nun em -
riy le em re ha zır 
kı lın mış tır. Şüp he siz
bun da, ak lı nı kul la na -
bi len bir top lu luk için
ayet ler var dır. 
(Nahl Suresi, 12)



Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl
bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiç bir çat-

lağı yok.Yeri de (nasıl) döşeyip-yaydık? Onda
sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda 'göz alıcı ve iç
açıcı' her çiftten (nice bitkiler) bitirdik. (Bunlar,)

'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan
bir iç göz' ve bir zikirdir.

(Kaf Suresi, 6-8)
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bu la bi lir ler. Ya ra tan, hiç ya rat ma yan gi bi mi dir? Ar tık öğüt alıp-dü şün mez mi -

si niz? (Nahl Su re si, 11-17)

Al lah İn san la rı Ken di Ne fis le ri Üze rin de Dü şün me ye Ça ğı rır

Ken di ne fis le ri ko nu sun da dü şün mü yor lar mı?… (Rum Su re si, 8)

Al lah İn sa nı Gü zel Ah lak Üze rin de Dü şün me ye Ça ğı rır

Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -o en gü zel (şek lin) dı şın da-

yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı doğ ru ola rak ya pın. Hiç bir nef se, gü cü nün kal -

dı ra bi le ce ği dı şın da bir şey yük le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi

ol sa- adil olun. Al lah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et -

ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz. (Enam Su re si, 152)

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)

Ey iman eden ler, ev le ri niz den baş ka ev le re, ya kın lık ku rup (izin al ma dan) ve

(ev hal kı na) se lam ver me den gir me yin. Bu si zin için da ha ha yır lı dır; umu lur ki

öğüt alıp dü şü nür sü nüz. (Nur Su re si, 27)

Al lah İn sa nı Ahi re ti, Kı ya met ve He sap Gü nü nü 

Dü şün me ye Ça ğı rır

Her bir nef sin ha yır dan yap tık la rı nı ha zır bul du ğu ve her ne kö tü lük iş le diy se

onun la ken di si ara sın da uzak bir me sa fe ol ma sı nı is te di ği o gü nü (dü şü nün).

Al lah, si zi Ken di si'n den sa kın dı rır. Al lah, kul la rı na kar şı şef kat li olan dır. (Al-

i İm ran Su re si, 30)

Güç ve ba si ret sa hi bi olan kul la rı mız İb ra him'i, İs hak'ı ve Ya kub'u da ha tır la.

Ger çek ten Biz on la rı, ka tık sız ca (ahi ret te ki asıl) yur du dü şü nüp-anan ih las sa -

hip le ri kıl dık. (Sad Su re si, 45-46)

Ar tık on lar, kı ya met-sa ati nin ken di le ri ne apan sız gel me sin den baş ka sı nı mı

göz lü yor lar? İş te onun işa ret le ri gel miş tir. Fa kat ken di le ri ne gel dik ten son ra

öğüt alıp-dü şün me le ri on la ra ne yi sağ lar? (Mu ham med Su re si, 18)

Al lah İn sa nı, Ya rat tı ğı Can lı la r 

Üze rin de Dü şün me ye Ça ğı rır

Rab bin bal arı sı na vah yet ti: Dağ lar da, ağaç lar da ve on la rın kur duk la rı çar dak -

lar da ken di ne ev ler edin. Son ra mey ve le rin tü mün den ye, böy le ce Rab bi nin sa -
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na ko lay laş tır dı ğı yol lar da yü rü-uçu -

ver. On la rın ka rın la rın dan tür lü renk -

ler de şer bet ler çı kar, on da in san lar için

bir şi fa var dır. Şüp he siz dü şü nen bir

top lu luk için ger çek ten bun da bir ayet

var dır. (Nahl Su re si, 68-69)

Al lah İn sa nı An sı zın Ge le bi le -

cek Azap ları Dü şün me ye Ça ğı rır

De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç; eğer

si ze Al lah'ın aza bı ge lir se ya da sa -

at (kı ya met) ge lip ça tar sa, Al -

lah'tan baş ka sı nı mı ça ğı ra cak sı -

nız? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz (ça ğı -

rın ba ka lım.)" (Enam Su re si, 40)

De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç;

eğer Al lah si zin işit me ni zi ve

gör me ni zi alı ve rir ve kalp le ri -

ni zi mü hür ler se, on la rı si ze

Al lah'tan baş ka ge ti re bi le cek

ilah kim dir?" Bak, Biz na sıl

ayet le ri 'çe şit li bi çim ler de açık -

lı yo ruz da' son ra on lar (yi ne) sırt

çe vi rip-en gel li yor lar? (Enam Su -

re si, 46)

De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç; si ze

Al lah'ın aza bı apan sız ya da açık -

dan ge li ve rir se, zul me sa pan ka -

Düşünen insan, Allah'ın
yarattığı canlılardaki varolan
birçok olağanüstü özelliği
görebilir. Ve bu şekilde
Allah'ın sonsuz gücünü ve
ilmini tanıyabilir.

O, Al lah'tır, 
Ken di si'n den 

baş ka ilah yok tur. 
İlk te de, son da da

hamd O'nun dur.
Hü küm O'nun dur
ve O'na dön dü rü -

le cek si niz. 
(Kasas Suresi, 70)



vim den baş ka sı mı yı kı ma uğ ra ya cak?" (Enam Su re si, 47)

De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç, eğer O'nun aza bı si ze ge ce ve ya gün düz ge li ve -

rir se, suç lu-gü nah kar lar, bu nu ne di ye er ke ne al mak is ti yor lar?" (Yu nus Su -

re si, 50)

Gör mü yor lar mı ki, ger çek ten on lar her yıl, bir ve ya iki de fa be la ya çarp tı rı -

lı yor lar da son ra tev be et mi yor lar ve öğüt alıp (ders çı ka rıp) dü şün mü yor lar.

(Tev be Su re si, 126)

An dol sun, ilk ne sil le ri yı kı ma uğ rat tık tan son ra, Mu sa'ya, in san lar için (göz -

le ri hik met le açıp ay dın la ta cak) ba si ret ler, hi da yet ve rah met ol mak üze re

ki tap ver dik. Umu lur ki, öğüt alıp-dü şü nür ler di ye. (Kas sas Su re si, 43)

An dol sun Biz si zin ben zer le ri ni zi yı kı ma uğ rat tık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen

var mı? (Ka mer Su re si, 51)

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)

Al lah İn sa nı Ku ran Üze rin de Dü şün me ye Ça ğı rır

On lar ha la Kur'an'ı iyi ce dü şün mü yor lar mı? Eğer o, Al lah'tan baş ka sı nın

ka tın dan ol say dı, kuş ku suz için de bir çok ay kı rı lık lar (çe liş ki ler, ih ti laf lar)

bu la cak lar dı. (Ni sa Su re si, 82)

On lar, yi ne de o sö zü (Kur'an'ı) ge re ği gi bi dü şün me di ler mi, yok sa on la ra,

geç miş te ki ata la rı na gel me yen bir şey mi gel di? (Mü mi nun Su re si, 68)

(Bu Kur'an,) Ayet le ri ni, iyi den iyi ye dü şün sün ler ve te miz akıl sa hip le ri

öğüt al sın lar di ye sa na in dir di ği miz mü ba rek bir ki tap tır. (Sad Su re si, 29)

Bel ki on lar öğüt alıp-dü şü nür ler di ye, Biz onu (Kur'an'ı), se nin di lin le ko -

lay laş tır dık. (Du han Su re si, 58)

Ger çek (şu ki), o (Kur'an,) el bet te bir öğüt tür. Ar tık kim di ler se, öğüt alıp-

dü şü nür. (Müd des sir Su re si, 54-55)

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 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 (ye te ne ği ni) oluş tu rur. (Ta ha Su re si, 113)
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Al lah'ın El çi le ri, An la yı şı Ka pa lı Olan 

Ka vim le ri ni Dü şün me ye Ça ğır mış lar dır

De ki: "Si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da bil mi yo -

rum ve ben si ze bir me le ğim de de mi yo rum. Ben, ba na vah ye di len den baş -

ka sı na uy mam." De ki: "Kör olan la, gö ren bir olur mu? Yi ne de dü şün me ye -

cek mi si niz?" (Enam Su re si, 50) 

Kav mi onun la çe ki şip-tar tış ma ya gir di. De di ki: "O be ni doğ ru yo la er dir -

miş ken, siz be nim le Al lah ko nu sun da çe ki şip-tar tış ma ya mı gi ri şi yor su nuz?

Si zin O'na şirk koş tuk la rı nız dan ben kork mu yo rum, an cak Al lah'ın be nim

hak kım da bir şey di le me si baş ka. Rab bim, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat -

mış tır. Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?" (Enam Su re si, 80)

Al lah İn sa nı Şey ta nın Et ki si ne Kar şı Koy mak 

İçin Dü şün me ye Ça ğı rır

Eğer sa na şey tan dan ya na bir kış kırt ma (ves ve se ve ya iğ va) ge lir se, he men

Al lah'a sı ğın. Çün kü O, işi ten dir, bi len dir. (Al lah'tan) Sa kı nan la ra şey tan -

dan bir ves ve se eriş ti ğin de (ön ce) iyi ce dü şü nür ler (Al lah'ı zik re dip-anar -

lar), son ra he men ba kar sın ki gö rüp bil miş ler dir. (Şey tanın) Kar deş le ri ise,

on la rı sa pık lı ğa sü rük ler ler, son ra peş le ri ni bı rak maz lar. (Araf Su re si, 200-

202)

Al lah Teb liğ  Yapılan Kişiyi Dü şün me ye Yöneltmeyi Tavsiye Eder

Sen ve kar de şin ayet le rim le gi din ve Be ni zik ret me de gev şek dav ran ma yın.

İki niz Fi ra vun'a gi din, çün kü o, az mış bu lu nu yor. Ona yu mu şak söz söy le -

yin, umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür ve ya içi tit rer-kor kar. (Ta ha Su re si, 42-44)

Al lah İn sa nı Ölüm ve Uy ku Üze rin de Dü şün me ye Ça ğı rır

Al lah, öle cek le ri za man can la rı nı alır; öl me ye ni de uy ku sun da (bir tür ölü -

me so kar). Böy le ce, ken di si hak kın da ölüm ka ra rı ve ril miş ola nı(n ru hu nu)

tu tar, öbü rü sü nü ise adı ko nul muş bir ece le ka dar sa lı ve rir. Şüp he siz bun -

da, dü şü ne bi len bir ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (Zü mer Su re si, 42)
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Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir.
O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne
varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında

şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve
arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının

dışında, O'nun ilminden hiç birşeyi kavrayıp-kuşata-
mazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri

kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç
gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. 

(Bakara Suresi, 255)





u ki ta bın ama cı "dü şün me ye da vet"tir. Bir in sa na ger çek ler bir çok

şe kil de an la tı la bi lir; tüm de tay lar, tüm de lil ler, her tür lü im kan

kul la nı la rak gös te ri le bi lir. An cak eğer in san tüm bu ger çek le ri

ken di için de, sa mi mi ve dü rüst ola rak, ger çe ği kav ra ya bil mek

ama cıy la dü şün mez se, tüm bu ça ba la rın hiç bir et ki si ol maz. Bu ne den le

Al lah'ın el çi le ri ka vim le ri ne teb liğ de bu lun duk la rın da on la ra ger çek le ri tüm

açık lı ğı ile an lat mış lar ve ar dın dan on la rı dü şün me ye ça ğır mış lar dır. 

Dü şü nen in san Al lah'ın ya ra tış sır la rı nı, dün ya ha ya tı nın ger çe ği ni,

cen net ve ce hen ne min var lı ğı nı, olay la rın iç yü zü nü kav rar. Al lah'ın ra zı ol -

du ğu bir in san ol ma nın öne mi ni da ha iyi an lar, di n ahlakını ge re ği gi bi ya -

şar, gör dü ğü her şey de Al lah'ın sı fat la rı nı ta nır, in san la rın bü yük ço ğun lu -

ğu nun de ğil, Al lah'ın em ret ti ği şe kil de dü şün me ye baş lar. Bu nun so nu cu

ola rak da hem gü zel lik ler den her kes ten çok da ha faz la zevk alır, hem de ge -

rek siz kuruntulara, dün ya ya yö ne lik hırs lar la ka pı la rak ken di ni sı kın tı ya

sok maz. 

Bun lar, dü şü nen bir in sa nın dün ya da ka za na ca ğı gü zel lik ler den sa de -

ce bir ka çı dır. Dü şü ne rek da ima doğ ru yu gö ren in sa nın ahi ret te ki ka zan cı ise

Rab bi mi z'in sev gi si, rı za sı, rah me ti ve cen ne ti dir. 

Dün ya ha ya tın da dü şü ne rek ger çek le ri gör mek ten ka çı nan in san la rın

ise dü şü ne cek le ri, hem de "de rin ve iyi den iyi ye" dü şü ne cek le ri ve ger çek le -

ri tüm açık lı ğı ile gö re cek le ri bir gün mut la ka ge le cek tir. An cak o gün kü dü -

şün me le ri on la ra hiçbir ya rar sağ la ma ya cak, hat ta on la rı kah re de cek tir.

Al lah bu in san la rın ne za man dü şü ne cek le ri ni Ku ran'da şöy le bil di rir:

An cak o, 'her şe yi ba tı rıp gö men bü yük-fe la ket' (kı ya met) gel di ği za man. O

gün, in san, ne ye ça ba har ca dı ğı nı dü şü nüp-an lar. Gö re bi len ler için ce hen -

nem de ser gi len miş tir. (Na zi at Su re si, 34-36)

Dü şün me ye rek so rum lu luk lar dan ka ça bil dik le ri ni zan ne den ler, bel ki

uğ ra ya cak la rı so nu dü şü nür  ve Al lah'ın di ni ne dö ner ler di ye in san la rı dü -

şün me ye ça ğır mak mü min le rin iba de tidir. An cak iman edenler Ku ran'da

Rabbimiz'in verdiği hükmü bilerek hareket ederler. Ayette şöyle bildiril-

mektedir:

Ar tık kim di ler se, öğüt alıp-dü şü nür. (Mü ddes sir Su re si, 55)





ar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, Ya ra tı lış Ger çe ği ni red det mek ama -

cıy la or ta ya atıl mış, an cak ba şa rı lı ola ma mış bi lim dı şı bir saf sa ta -

dan baş ka bir şey de ğil dir. Can lı lı ğın, can sız mad de ler den te sa dü -

fen oluş tu ğu nu id di a eden bu teo ri, ev ren de ve can lı lar da çok açık

bir dü zen bu lun du ğu nun bi lim ta ra fın dan is pat edil me siy le ve ev ri min hiç -

bir za man ya şan ma dı ğı nı or ta ya ko yan 300 mil yo na ya kın fo si lin bu lun ma -

sıy la çü rü müş tür. Böy le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış ol du ğu

ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te ori si ni ayak ta

tut mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce bi lim sel ger çek le -

rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü sü al tın da söy le -

nen ya lan la ra ve ya pı lan sah te kar lık la ra da ya lı dır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori si nin bi -

lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi lim dün ya sın da

gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir. Özel lik le 1980'ler den son ra

ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya

koy muş ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir. Özel -

lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len

çok sa yı da bi lim ada mı, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni gör mek te, can lı la rın kö -

ke ni ni Ya ra tı lış ger çe ğiy le açık la mak ta dır lar..

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın

de lil le ri ni di ğer pek çok ça lış ma mız da bü tün

bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya de -

vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük

önem ne de niy le, bu ra da da özet le mek te ya rar

var dır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Ev rim te ori si, ta ri hi es ki Yu nan'a ka dar

uza nan pa gan bir öğ re ti ol mak la bir lik te, kap -

sam lı ola rak 19. yüz yıl da or ta ya atıl dı. Te ori yi

bi lim dün ya sı nın gün de mi ne so kan en önem li

ge liş me, Char les Dar win'in 1859 yı lın da ya yın -
Charles Darwin



la nan Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bıy dı. Dar win bu ki tap ta dün ya üze rin de ki

fark lı can lı tür le ri ni Al lah'ın ay rı ay rı ya rat tı ğı ger çe ği ne ken din ce kar şı çı kı -

yor du. Dar win'in ya nıl gı la rı na gö re, tüm tür ler or tak bir ata dan ge li yor lar dı

ve za man için de kü çük de ği şim ler le fark lı laş mış lar dı. 

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du; ken -

di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar -

win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti -

ği gi bi, teo ri pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı la -

ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du. Bu nu

ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam

ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le ne bi -

lir:

1) Teo ri, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık la ya -

ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim leş -

ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab lo or -

ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar yıl ön ce

il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den gel dik le ri ni id di a et mek -

te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü

oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun

iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar -

dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id di a edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma -

ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Ev rim te ori si, Ya ra tı lış'ı ca hil ce red det ti ği için, o "ilk hüc re"nin, hiç bir

plan ve dü zen le me ol ma dan, do ğa ka nun la rı için de kör te sa düf le rin ürü nü
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ola rak mey da na gel di ği ni id di a eder. Ya ni te ori ye gö re, can sız mad de te sa -

düf ler so nu cun da or ta ya can lı bir hüc re çı kar mış ol ma lı dır. An cak bu, bi li -

nen en te mel bi yo lo ji ka nun la rı na ay kı rı bir id dia dır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti. Çün -

kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya pı ya sa -

hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras -

yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir

var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek ar -

tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu

is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi -

raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa -

ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne bir

de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki kurt lar

ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül -

me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le -

rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir ka -

bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız

bi yo log Lou is Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak çü rüt -

tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy -

le özet le miş ti: 

Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id dia sı ar tık ke sin ola rak ta ri he gö -

mül müş tür. 1

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü re

di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı or ta ya çı -

kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha

da açık ha le gel di. 
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20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele

alan ilk ev rim ci, ün lü Rus bi yo log Ale xan der

Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı

bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey -

da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu

ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin

şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: 

Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü -

nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta -

dır.2

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın

kö ke ni ko nu su nu çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler

yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü sü,

Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953

yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id di a et ti ği

gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek,

pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami noa sit) sen tez -

le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge -

çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın -

dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı.3

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at mos -

fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti.4

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü len

tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Die go Scripps Ens ti -

tü sü'nden ün lü jeo kim ya cı Jef frey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın -

da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa hip ol du -

ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün de

na sıl baş la dı?5
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Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Ev rim te ori si nin ha ya tın kö ke ni ko nu sun da bu

den li bü yük bir aç ma za gir me si nin baş lı ca ne de ni, en

ba sit sa nı lan can lı ya pı la rın bi le ina nıl maz de re ce de komp leks ya pı la ra sa -

hip ol ma sı dır. Can lı hüc re si, in sa noğ lu nun yap tı ğı bü tün tek no lo jik ürün ler -

den da ha komp leks tir. Öy le ki bu gün dün ya nın en ge liş miş la bo ra tu var la -

rın da bi le can sız mad de ler bi ra ra ya ge ti ri le rek can lı bir hüc re üre ti le me mek -

te dir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast lan tı lar la

açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya pı ta şı olan pro te in le -

rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li; 500 ami no asit lik or ta la ma bir

pro te in için, 10950'de 1'dir. An cak ma te ma tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar

pra tik ola rak "im kan sız" sa yı lır. Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik

bil gi yi sak la yan DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san

DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa -

dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım

özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en zim -

le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri -

ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki si nin de

ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se -

nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Die go Ca li for ni a Üni ver si te si'nden

ün lü ev rim ci Prof. Les li e Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta -

rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler den bir ta ne si,
can lı lı ğın ina nıl maz de re ce de ki komp leks ya pı sı dır. Can lı
hüc re le ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA mo le kü lü, bu nun
bir ör ne ği dir. DNA, dört ay rı mo le kü lün fark lı di zi li min den

olu şan bir tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da can -
lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin şif re le ri yer alır. İn san

DNA'sı ka ğı da dö kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900 cilt lik
bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta dır. El bet te böy le -
si ne ola ğa nüs tü bir bil gi, te sa düf kav ra mı nı ke sin bi çim -

de ge çer siz kıl mak ta dır.



Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit le rin

(RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak oluş ma la rı aşı -

rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de

müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma -

sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır.6

Kuş ku suz eğer ha ya tın kör te sa düf ler ne ti ce sin de ken di ken di ne or ta ya

çık ma sı im kan sız ise, bu du rum da ha ya tın ya ra tıl dı ğı nı ka bul et mek ge re kir.

Bu ger çek, en te mel ama cı Ya ra tı lış'ı red det mek olan ev rim te ori si ni açık ça

ge çer siz kıl mak ta dır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim

me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev rim -

leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. Dar win, or ta ya at tı ğı

ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu

me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du:

Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le si

için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce si -

ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü -

rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü -

rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge -

yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş -

tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa -

hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta -

bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey

ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı.7

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö ne -

mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce vap la -
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ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La marck'a

gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki

nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür -

ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re -

miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne -

si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta -

bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra dö -

nüş tü ğü nü id di a et miş ti.8

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20. yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke -

sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl -

ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve

do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Ne o-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın son la -

rın da, "Mo dern Sen te tik Teo ri"yi ya da da ha yay gın is miy le ne o-Dar wi -

nizm'i or ta ya at tı lar. Ne o-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı

de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon

gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek -

le di. 

Bu gün de ha la bi lim sel ola rak ge çer siz ol du ğu nu bil me le ri ne rağ men,

Dar wi nist le rin sa vun du ğu mo del ne o-Dar wi nizm'dir. Teo ri, yer yü zün de
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Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın dan
be ri si nek le ri mu tas yo na uğ ra -
ta rak, fay da lı mu tas yon ör ne ği

oluş tur ma ya ça lış tı lar. An cak
on yıl lar ca sü ren bu ça ba la rın

so nu cun da el de edi len tek so -
nuç, sa kat, has ta lık lı ve ku sur -

lu si nek ler ol du. Yan da, nor mal
bir si ne ğin ka fa sı ve en sağ da
mu tas yo na uğ ra mış di ğer bir

sinek.

Göz

Anten Ayak



bu lu nan mil yon lar ca can lı tü rü nün, bu can lı la rın, ku lak, göz, ak ci ğer, ka nat

gi bi sa yı sız komp leks or gan la rı nın "mu tas yon la ra", ya ni ge ne tik bo zuk luk -

la ra da ya lı bir sü reç so nu cun da oluş tu ğu nu id di a et mek te dir. Ama te ori yi

ça re siz bı ra kan açık bir bi lim sel ger çek var dır: Mu tas yon lar can lı la rı ge liş -

tir mez ler, ak si ne her za man için can lı la ra za rar ve rir ler.

Bu nun ne de ni çok ba sit tir: DNA çok komp leks bir dü ze ne sa hip tir. Bu

mo le kül üze rin de olu şan her han gi bir te sa dü fi et ki an cak za rar ve rir. Ame -

ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han bu nu şöy le açık lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da na ge lir -

ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la rın ev rim sel bir

ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş

bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola -

cak tır ya da za rar lı. Bir kol saa tin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol

sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti -

mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir.9

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren mu -

tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö rül dü.

An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas -

yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar -

dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah -

rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise,

Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek

biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev -

rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış

ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id di a et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun en

açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Ev rim te ori si nin bi lim dı şı id di ası na gö re bü tün can lı lar bir bir le rin den

tü re miş ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir di ğe ri ne dö nüş -

müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır. 
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Te ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun bir za man di -

li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me iler le miş tir. 

Bu du rum da, id di a edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız "ara tür -

ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, bir yan dan

da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-ya rı sü rün gen can lı lar

ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel lik le ri ni ta şır ken, bir yan dan da ba zı

kuş özel lik le ri ka zan mış sü rün gen-kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar,

bir ge çiş sü re cin de ol duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır.

Ev rim ci ler geç miş te ya şa mış ol duk la rı na inan dık la rı bu ha ya li var lık la ra

"ara-ge çiş for mu" adı nı ve rir ler.  

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın sa yı la rı -

nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge re kir. Ve bu ga rip

can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil ka yıt la rın da rast lan ma sı ge re kir. Dar -

win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık la mış tır:

Eğer teo rim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe şit le ri mut -

la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo -

sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir..10

An cak bu sa tır la rı ya zan Dar win, bu ara form la rın fo sil le ri nin bir tür lü

bu lu na ma dı ğı nın da far kın day dı. Bu nun te ori si için bü yük bir aç maz oluş -

tur du ğu nu gö rü yor du. Bu yüz den, Tür le rin Kö ke ni ki ta bı nın "Te ori nin Zor -

luk la rı" (Dif fi cul ti es on The ory) ad lı bö lü mün de şöy le yaz mış tı:

Eğer ger çek ten tür ler öbür tür ler den ya vaş ge liş me ler le tü re miş se, ne den sa yı -

sız ara ge çiş for mu na rast la mı yo ruz? Ne den bü tün do ğa bir kar ma şa ha lin de

de ğil de, tam ola rak ta nım lan mış ve yer li ye rin de? Sa yı sız ara ge çiş for mu ol -

ma lı, fa kat ni çin yer yü zü nün sa yı la ma ya cak ka dar çok kat ma nın da gö mü lü

ola rak bu la mı yo ruz... Ni çin her je olo jik ya pı ve her ta ba ka böy le bağ lan tı lar la

do lu de ğil? Je olo ji iyi de re ce len di ril miş bir sü reç or ta ya çı kar ma mak ta dır ve

bel ki de bu be nim te ori me kar şı ile ri sü rü le cek en bü yük iti raz ola cak tır.11

113113Harun Yahya (Adnan Oktar)



54 - 37 milyon

yıllık güneş

balığı fosili

295 milyon yıl-

lık deniz

kestanesi fosili

125 milyon

yılık köpüklü

Ağustos

böceği fosili

50 milyon yıllık sekoya yaprağı

fosili

Fosiller, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığının ispatıdır. Fosil kayıtlarının
ortaya koyduğu gibi, canlılar sahip oldukları tüm özelliklerle bir anda var
olmuşlar ve soyları devam ettiği müddetçe en küçük bir değişiklik
geçirmemişlerdir. Balıklar hep balık, böcekler hep böcek, sürüngenler hep
sürüngen olarak var olmuştur. Türlerin aşama aşama oluştuğu iddiasının
bilimsel hiçbir geçerliliği yoktur. Tüm canlıları Yüce Allah yaratmıştır.

YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ ÇÜRÜTÜYOR



Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da hum -

ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la na ma -

mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev -

rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz

ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci ol -

ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür ler ya da

sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de me li

ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz.12

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for mu

ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar win'in

ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te -

ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti -

ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek

açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log

Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye ga ne iki

açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel ve ek sik siz bir

bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir

de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev -

rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra -

tıl mış ol ma la rı ge re kir.13

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de

or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar win'in san dı -

ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Ev rim te ori si ni sa vu nan la rın en çok gün de me ge tir dik le ri ko nu, in sa -

nın kö ke ni ko nu su dur. Bu ko nu da ki Dar wi nist id di a, in sa nın söz de may -
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mun su bir ta kım ya ra tık lar dan gel di ği ni var sa yar. 4-5 mil yon yıl ön ce baş la -

dı ğı var sa yı lan bu sü reç te, in san ile ha ya li ata la rı ara sın da ba zı "ara form"la -

rın ya şa dı ğı id di a edi lir. Ger çek te tü müy le ha ya li olan bu se nar yo da dört te -

mel "ka te go ri" sa yı lır:

1- Aus tra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may mu -

nu" an la mı na ge len "Aus tra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger çek te so -

yu tü ken miş bir may mun tü rün den  baş ka bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc -

ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki

ana to mis tin Aus tra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap -

sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait

EVRİMCİLERDEN SAHTE
MASKELER

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 ledik le ri
mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı may mun-ya rı in san
yüz ler oluş turur lar. 



ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir.14

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in san

ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di a ya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aus tra lo pit -

he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri

ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir,

çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is -

pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın -

dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır"

di ye rek bu nu ka bul eder.15

Ev rim ci ler "Aus tra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo sa pi -

ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı ol du -

ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oan tro po log la rın son bul gu la rı, Aus tra lo -

pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de

ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir.16

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo -

dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo sa pi -

ens sa pi ens (gü nü müz in sa nı) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır.17

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın ge -

çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to log la -

rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist

te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa nım sı) çiz gi -

si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin -

den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş -

me tren di gös ter me mek te dir ler.18

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım "ya -

rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da yo luy la

ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li

ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aus tra lo pit he cus fo sil le ri üze -

rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın -

dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun -
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su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var -

mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak

ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na ka -

dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi lim -

sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de

bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin

en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le -

pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma"  kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev -

ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa yı lan bu

alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma -

sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir kim se için her şe yin müm kün ol -

du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li

ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür.19

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta kım

in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la ma la rın -

dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se niz

ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la rın bi le

an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id di a et mek te dir. Do la yı -

sıy la bu akıl dı şı id dia ya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek ön -

ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer

can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı -

ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği -

miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin,

tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve

ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id -

dia yı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:
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Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu nan

fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den bol mik -

tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın

için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin -

ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir

te ki nin bi le rast lan tı sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur sun lar. Bu

ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş -

miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim

adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta -

ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da

bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne

ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın -

lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı -

la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le -

ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma -

tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus

kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı

tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu

can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 
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Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz lar.

Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka ka -

rar lar alıp, elek tron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu

mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Yüce

Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur. Bu nun ak si ni id di a eden ev rim te -

ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id dia -

lar üze rin de bi raz bi le dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği

açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu ise

göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa ca

ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak dü şer.

Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elek trik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür

ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula -

şır. Bu elek trik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö -

rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu lun -

du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık, ışı ğın

as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir.
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An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no lo -

ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu an -

da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın

ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö rün tü yü

baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö -

rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon

şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek -

ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü -

hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta -

dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler

ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta,

plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir.

Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu

an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba.

Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far kı

ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek -

ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te -

rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir per-

s pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis

üç bo yut lu TV yap ma ya, gö zün gör me ka -

li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç

bo yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da

göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil,

kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la -

nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka -

dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut -

la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma nın

te sa dü fen oluş tu ğu nu id di a et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da du ran

te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve bu gö rün -
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tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin

bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te sa -

dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü fen

olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak,

çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta

ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu

tit re şim le ri elek trik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör -

me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le -

şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de ka -

pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa bey nin

içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge -

çir me yen bey ni niz de bir or kes tra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir

or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni -

ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du -

ğu gö rü le cek tir. Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl

kul la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses

ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elek tro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis -

tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de

ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik

ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. 

En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü -

şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa

mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma -

dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin

ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za -

man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise

tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu

ya na böy le dir. Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci -

ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An -

cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek

da ha var dır.

122 DERİN DÜŞÜNMEK



123123

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş la rın

cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar, elek trik

sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki tap la rın da bu

gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay okur su nuz. An cak,

bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin -

de, bu elek trik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir?

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al gı la yan

bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re le ri -

ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu zan ne -

den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler.

Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret -

mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin -

de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç san -

ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li, göl ge li

ve ışık lı ola rak sığ dı ran yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın -

ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la

açık ça çe li şen bir id di a ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke ni

hak kın da ki id dia sı bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın

hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la -

rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin

bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih

bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de -

min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul -

mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak

gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den
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as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter ya -

list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le -

cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. Ba zen bu -

nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve

ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter -

ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a prio ri' (ön ce den ka bul edil miş, doğ ru

var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge tir me ye zor -

la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a

prio ri' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır -

ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol -

du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz.20

Bu söz ler, Dar wi nizm'in, ma ter ya list fel se fe ye bağ lı lık uğ ru na ya şa tı lan

bir dog ma ol du ğu nun açık ifa de le ri dir. Bu dog ma, mad de den baş ka hiç bir

var lık ol ma dı ğı nı var sa yar. Bu ne den le de can sız, bi linç siz mad de nin, ha ya -

Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın ina nış la rı ne de re ce ga rip ve akıl al maz sa
gü nü müz de Dar wi nist le rin ina nış la rı da ay nı de re ce de akıl al maz dır. Dar wi nist ler te sa -
düf le ri ve can sız şu ur suz atom la rı cahilce adeta ya ra tı cı güç ola rak ka bul eder ler hat ta
bu batıl inan ca bir di ne bağ la nır gi bi bağ la nır lar.
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tı var et ti ği ne ina nır. Mil yon lar ca fark lı can lı tü rü nün; ör ne ğin kuş la rın, ba lık -

la rın, zü ra fa la rın, kap lan la rın, bö cek le rin, ağaç la rın, çi çek le rin, ba li na la rın ve

in san la rın mad de nin ken di için de ki et ki le şim ler le, ya ni ya ğan yağ mur la, ça -

kan şim şek le, can sız mad de nin için den oluş tu ğu nu ka bul eder. Ger çek te ise

bu, hem ak la hem bi li me ay kı rı bir ka bul dür. Ama Dar wi nist ler ken di le rin ce

Al lah'ın apa çık olan var lı ğı nı ka bul et me mek için, bu akıl ve bi lim dı şı ka bu lü

ce ha let le sa vun ma ya de vam et mek te dir ler. 

Can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list bir ön yar gı ile bak ma yan in san lar ise, şu

açık ger çe ği gö rür ler: Tüm can lı lar, üs tün bir güç, bil gi ve ak la sa hip olan bir

Ya ra tı cı nın ese ri dir ler. Ya ra tı cı, tüm ev re ni yok tan var eden, en ku sur suz bi -

çim de dü zen le yen ve tüm can lı la rı ya ra tıp şe kil len di ren Al lah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin et ki si

al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi lim ve me -

de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı

im kan sız bir id di a ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir va ri lin

içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve bun la rın ka rı şı -

mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar ya pan pro fe sör le rin, üni ver -

si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra,

Charl ton Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı -

nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id dia ya ina -

nan lar bi lim adam la rı, pro fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san lar dır. Bu ne den le

ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul -

lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in san la rın bu de re ce ak lı nı

ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri nin

önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir

baş ka inanç ve ya id di a da ha yok tur. Bu, es ki Mı sır lı la rın Gü neş Tan rı sı Ra'ya,

Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz.

İb ra him (a.s.)'ın kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Mu sa (a.s.)'ın kav -

mi nin için den ba zı in san la rın al tın dan yap tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok

da ha va him ve akıl al maz bir kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Al lah'ın Ku -
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ran'da işa ret et ti ği bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın ka pa -

na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir çok aye tin -

de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark et mez;

inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri -

nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

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

mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta

da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan -

ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük sel se ler

de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz"

di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san la -

rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün bo zul -

ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur.

Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık -

sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir

ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya

ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz

bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip

olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı

mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur.

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı kim -

se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (a.s.) ve Fi ra -

vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (a.s.), Fi ra -

vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (a.s.)'a, ken di "bil gin bü yü cü -

le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa (a.s.),

bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le -

me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le ri ni bü yü le yi -
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ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du -

lar. (Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca lar"la -Hz.

Mu sa (a.s.) ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü yü le ye bil miş ler -

dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Mu sa (a.s.)'ın or ta ya koy du ğu de -

lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayet te bil di ril di ği gi bi  "uy dur duk la rı nı yut muş"

ya ni et ki siz kıl mış tır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve rin ce) bir de

bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce

hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da

ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re -

si, 117-119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek et ki le -

yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl ma sı ile, söz

ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de de bir bü yü nün et ki siy -

le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id di ala ra ina nan ve bun la rı sa -

vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger -

çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru -

ma dü şe cek ler dir. Ni te kim, yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa vu nan ve ate -

ist bir fel se fe ci olan, an cak da ha son ra ger çek le ri gö ren Mal colm Mug ge rid -

ge ev rim te ori si nin ya kın ge le cek te dü şe ce ği du ru mu şöy le açık la mak ta dır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge le ce ğin ta -

rih ki tap la rın da ki en bü yük es pri mal ze me le rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol -

dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf -

lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır.21

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar "te -

sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya ta ri hi -

nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu

şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin -

den kalk ma ya baş la mış tır. Ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in -

san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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