






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

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

● Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da
ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren -
me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir ler. 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'ın 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 edil 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. 

Bu kitapta kullanılan ayetler Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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YAZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA

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 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.
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Gİ RİŞ

Sev gi li ço cuk lar, bu ki tap ta si ze çok önem li ko nu lar dan bah -

set mek is ti yo ruz. Ama ger çek ten üze rin de dü şün me ni zi ve

an la ma nı zı is te di ği miz çok önem li ko nu lar... 

He pi niz okul da ön ce oku ma yaz ma yı, ar dın dan da sa yı lar ve ma -

te ma ti ği öğ re ni yor su nuz. Pe ki si ze, "ni ye oku la gi di yor su nuz ve bun -

la rı öğ re ni yor su nuz" di ye sor sak, ne der si niz? 

El bet te, bir ço ğu nuz "bü yü dü ğüm de mes lek sa hi bi ol mak is te di -

ğim için oku la gi di yo rum ve bun la rı öğ re ni yo rum" der si niz. He pi niz

bir gün bü yü ye ce ği niz den emin si niz dir. As lın da, bu çok doğ ru bir dü -

şün ce. Ger çek ten de siz şim di na sıl bü yük le ri ni ze tey ze, am ca, de de

di yor sa nız, si ze de bir gün tey ze, am ca, de de di ye ses le ne cek ler. Ya -

ni siz de bir gün bü yü ye cek si niz. 



Ta bii, in san lar bel li bir ya şa ka dar bü yü yüp, son ra hep o yaş ta

kal maz lar. Her in san ya vaş ya vaş yaş la nır ve za ma nı gel di ğin de bu

dün ya dan ay rı la rak ahi ret te ki ha ya tı nı ya şa ma ya baş lar. Tüm bun lar

si zin için de ge çer li. Siz de ço cuk la rın dün ya sın dan genç le rin dün ya -

sı na, genç le rin dün ya sın dan ise tey ze le rin ve am ca la rın dün ya sı na ge -

çe cek si niz. Ve bir gün an ne an ne le ri ni zin, de de le ri ni zin ya şı na ula şa -

cak sı nız. En so nun da da el bet te ahi ret te ki ya şan tı nı za baş la ya cak sı nız. 

Pe ki, şim di bir dü şü nün! Bü yü ye ce ği niz za man lar için oku la gi -

di yor su nuz ve ye ni bil gi ler öğ re ni yor su nuz. Ta mam, bun lar çok gü -

zel. Fa kat, bu yap tık la rı nız yal nız ca dün ya da ki ha ya tı nız için ge rek li

olan lar. Pe ki ama, ahi ret te ki ha ya tı nız için ge rek li olan lar ne ola cak?

Ora sı için de ha zır lık yap ma nız ge re kir, bu nu hiç dü şün müş müy dü -

nüz? 

Bü yü dü ğü nüz de ra hat et mek için mes lek sa hi bi ol mak, mes lek

sa hi bi ol mak için de oku la git mek zo run da sı nız. Ay nı şe kil de, ahi ret -

te mut lu bir ha ya tı nız ol ma sı için de yap ma nız ge re ken ler var. İlk ola -

rak, he men şim di si zi ve tüm in san la rı ya ra tan Yü ce Al lah'ı ta nı ma ya

ve Rab bi miz olan Al lah'ın ne ler yap ma nı zı, na sıl dav ran ma nı zı is te di -

ği ni öğ ren me ye baş la ma nız ge re kir.

İş te, bu ki tap ta si ze, si zi, an ne ni zi, ba ba nı zı, ar ka daş la rı nı zı, bü -

tün in san la rı, bü tün hay van la rı, bü tün can lı la rı, Dün ya'yı, Gü neş'i,

Ay'ı, bü tün ev re ni ya ra tan Al lah'ın gü cü nü an la ta ca ğız. O'nun bü yük -

lü ğün den, son suz il min den, yap ma mı zı ve yap ma ma mı zı is te di ği şey -

ler den bah se de ce ğiz. Unut ma yın, bu bil gi ler, si zin için çok önem li ve

si ze çok şey ka zan dı ra cak! 
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AL LAH HE Pİ Mİ ZİN YA RA TI CI SI' DIR

İn san la rın ko nu şur ken için de Al lah ke li me si ge çen cüm le ler kul -

lan dık la rı nı du yar sı nız. Bun lar ge nel lik le "Al lah ko ru sun",

"Al lah kıs met eder se", "İn şa Al lah", "Al lah ba ğış la sın", "Al lah

ka bul et sin" gi bi cüm le ler dir. 

Bu ke li me ler Al lah anıl dı ğın da kul la nı lan dua içe ren ve ya Al lah'ı

yü cel ten ifa de ler dir. Ör ne ğin "Al lah ko ru sun", Al lah'ın si zin ve çev -

re niz de gör dü ğü nüz can lı can sız her var lı ğın üze rin de son suz gü cü ol -

du ğu an la mı na ge lir. Si zi, an ne ve ba ba nı zı, ar ka daş la rı nı zı kö tü lük -

ler den ko ru ya cak olan Al lah'tır. Bu ne den le, bu söz özel lik le bir sel ya

da onun gi bi is ten me yen bir olay dan bah se dil di ğin de sık ça kul la nı lır.

Bir dü şü nün, siz ce an ne niz, ba ba nız ya da sel ler ko nu sun da bil gi sa -

hi bi her han gi bir bü yü ğü nüz bir se li dur du ra bi lir mi? Ta bii ki dur du -

ra maz. Çün kü in sa nın kar şı sı na böy le bir ola yı çı ka ran da, onu dur -



dur ma ya gü cü ye ten de yal nız ca Al lah'tır. 

"İn şAl lah" ke li me si de Türk çe'de, "eğer Al lah di ler se" an la mı na

ge lir. Bu yüz den ge le cek le il gi li bir di lek ya da ni yet be lir te cek ol du -

ğu muz da, mut la ka "in şa Al lah" de riz. Çün kü ge le ce ği an cak Al lah bi -

lir ve her şe yi di le di ği gi bi ya ra tır. Al lah'ın di le me si dı şın da hiç bir şey

ol maz. 

Bir ar ka da şı nız ör ne ğin, "ya rın mut la ka oku la gi de ce ğim" de di -

ğin de ha ta et miş olur. Çün kü Al lah'ın, ge le cek te onun ne ler yap ma sı -

nı di le di ği ni bi le me yiz. Bel ki de ya rın has ta olup oku la gi de me ye cek

ve ya ha va bo za ca ğı için okul lar ta til ola cak tır. 

Bu yüz den ge le ce ğe yö ne lik bir ni ye ti mi zi di le ge ti rir ken

"in şa Al lah" de mek le Al lah'ın her şe yi bil di ği ni, her şe yin an cak O'nun

di le me siy le ola ca ğı nı, O'nun bi ze bil dir di ği dı şın da hiç bir şey bil me -

di ği mi zi öz lü bir bi çim de söy le miş olu ruz. Böy le ce son suz güç ve bil -

gi sa hi bi Rab bi miz olan Al lah'a kar şı ge re ken say gı lı tav rı gös ter miş

olu ruz. 

Al lah Ku ran ayet le rin de böy le söy le me miz ge rek ti ği ni bi ze bil -

dir mek te dir. Bu nu bi ze ha ber ve ren ayet şöy le dir:

Hiç bir şey hak kın da: "Ben bu nu ya rın mut la ka ya pa ca ğım"

de me. An cak: "Al lah di ler se" (in şa Al lah ya pa ca ğım de).

Unut tu ğun za man Rab bi ni zik ret (an) ve de ki: "Umu lur ki,

Rab bim be ni bun dan da ha ya kın bir ba şa rı ya yö nel tip-ile tir.

(Kehf Su re si, 23-24) 

Bu gi bi önem li ko nu lar hak kın da şim di ye ka dar faz la bir şey öğ -

ren me miş ola bi lir si niz, an cak bu önem li de ğil. Çün kü, Al lah'ı ta nı mak

için baş ka la rı nın si ze bir şey ler an lat ma sı na ge rek yok. Bu nun için
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şöy le bir et ra fı nı za bak ma nız ve bi raz dü şün -

me niz ye ter li. 

Her yer Al lah'ı ve O'nun son suz gü cü nü

ta nı tan gü zel lik ler le do lu dur. Se vim li be yaz

tav şa nı, yu nus la rın gü len yüz le ri ni, ke le bek -

le rin ka nat la rın da ki muh te şem renk le ri ya da

mas ma vi de ni zi, yem ye şil or man la rı, renk

renk çi çek le ri ve bun lar gi bi say mak la bit me -

ye cek ka dar çok gü zel li ği bir dü şü nün. İş te

bun la rın tü mü nü ya ra tan Al lah'tır. Gör dü ğü -

nüz tüm ev re ni, dün ya yı, can lı la rı Al lah yok -

tan var et miş tir. Bu ne den le ya rat tı ğı bu gü -

zel lik le re ba ka rak, Al lah'ın Yü ce li ği ni gö re -

bi lir si niz. 

Ta bii, her şey den ön ce ken di var lı ğı mız

Al lah'ın var lı ğı nın bir de li li dir. O za man ilk

ön ce ken di var lı ğı mız ve Al lah'ın bi zi na sıl

ku sur suz ca ya rat tı ğı hak kın da dü şü ne lim.

İn sa nın Va ro lu şu

Bir in sa nın na sıl var ol du ğu nu hiç dü -

şün dü nüz mü? Bu so ru ya kar şı lık "her in sa -

nın an ne ve ba ba sı var" di ye bi lir si niz. Ama

bu ye ter li bir ce vap ol maz. Çün kü bu ilk an -

ne ba ba nın, ya ni ilk in san la rın na sıl mey da na

gel miş ol du ğu nu açık la maz. Si ze, bu ko nu ile
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il gi li okul da ve ya çev re niz de bel ki ba zı şey ler an la tıl mış ola bi lir. Ama

tüm bu an la tı lan la rın için de doğ ru olan tek ce vap, in sa nı Al lah'ın ya -

rat mış ol du ğu dur. İle ri de da ha de tay lı gö re ce ğiz, ama şim di özet ola -

rak bil me niz ge re ken bir şey var; ilk in san Haz re ti Adem'dir. Al lah di -

ğer bü tün in san la rı onun so yun dan mey da na ge tir miş tir. 

Hz. Adem de ay nı bi zim gi bi yü rü yen, ko nu şan, Al lah'a dua

eden, iba det eden bir in san dı. Al lah, ilk in san ola rak onu ve son ra da

eşi ni ya rat tı. Böy le ce on la rın ço cuk la rı tüm dün ya ya ya yıl dı lar. 

Şu nu hiç unut ma yın: Al lah ya rat mak için sa de ce emir ve rir. Bir

şe yin ol ma sı için yal nız ca "OL" de me si ye ter li dir. Bu nun için hiç bir

şe ye ih ti ya cı yok tur. Ör ne ğin Al lah, Hz. Adem'i ça mur dan ya rat mış -

tır. Al lah için her şey çok ko lay dır.

An cak unut ma yın ki, dün ya da Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden ler de

var dır. Bu ki şi ler, in sa nın na sıl var ol du ğu so ru su na baş ka ce vap lar

ara ma ya ça lış mış lar dır. Bun la rın ama cı doğ ru yu, ger çe ği ara mak de -

ğil dir. Sa kın şa şır ma yın ama bu tür in san la rın ama cı, sa de ce ve sa de -

ce Al lah'ın var lı ğı nı ka bul et me mek ve O'nun is tek le rin den kaç mak -

tır. An cak bu gi bi in san la rın her şe yi Al lah'ın ya rat tı ğı nı ka bul et me -

me siy le ger çek de ğiş mez. On lar ne ka dar red det se ler de her şe yi ol du -

ğu gi bi bu ki şi le ri de Al lah ya rat mış tır. 

Bu ne ye ben zer bi li yor mu su nuz, bir ör nek le an la ta lım:

Bir çiz gi film kah ra ma nı dü şü nün. Çok be ce rik li, kuv vet li, bir çok

zor işi ya pa bi li yor. Şim di bu çiz gi kah ra man, film sı ra sın da si ze şöy -

le de se: 

"Ben ken di ba şı ma va rım. Be ni kim se çiz me di. Be ni oluş tu ran

çiz gi ler za ten hep var dı. Vü cu du mun şek li, renk le rim, göz le rim,
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kol la rım, gör mem, ko nuş mam, her şe yim ba na ait. Ken di ken di -

ne ol du lar. On la rı bir res sam çiz me di ve bo ya ma dı. Ba na ha re -

ket ka bi li ye ti ni hiç kim se ver me di. Sey ret ti ği niz bü tün özel lik -

le ri min hiç bir plan la ya nı, ta sar la ya nı, şe kil ve re ni, dü zen le ye ni

yok."

Aca ba bu çiz gi kah ra ma nın si ze böy le ses len me si ka fa nı zı ka rış -

tı rır mı? Hiç söy le dik le ri nin doğ ru ola bi le ce ği ni dü şü nür mü sü nüz?

Ta bii ki ha yır. O kah ra ma na so ra bil se niz ve si ze ce vap ve re bil se, me -

se la şöy le sor maz mı sı nız:

"Sen böy le söy lü yor sun ama bir ke re se nin çiz gi le ri ni çi zen bir

res sam var. Sen ken di nin na sıl çi zil di ği ni, renk len di ril di ği ni ve

ha re ket et ti ği ni sa nı yor sun?"

Çiz gi kah ra man si ze şöy le ce vap ver se:

"Be ni oluş tu ran çiz gi ler mü rek ke bin ka ğı da dö kül me si so nu cun -
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Çiz gi fil mler de ki kah ra ma nla r›n tüm özel lik le ri -
nin, fle kil le ri nin, renk le ri nin, yü rü me, kofl ma, z›p -
la ma gi bi ye te nek le ri nin çiz gi fil mi ha z›r la yan ki fli
ta ra f›n dan olufl tu rul du ¤u nu her kes bi lir. 

da te sa dü fen oluş tu. Bo ya lar da ay nı şe kil de te sa dü fen dö kül dü

ve renk len dir di. Ya ni be nim oluş mam için be ni çi zen, şe kil ve -

ren bi ri ne ih ti ya cım yok, te sa dü fen mey da na ge le bi li rim ben." 

Her hal de bu söy le nen le ri cid di ye al maz sı nız. Böy le mü kem mel

çiz gi le rin, renk le rin, ha re ket le rin, bo ya la rın dö kül me si so nu cu te sa dü -

fen or ta ya çı ka ma ya ca ğı nı bi lir si niz. Çün kü şi şe dö kü lün ce sa de ce

mü rek kep ve bo ya le ke si olur. Gü zel, düz gün çiz gi ler den olu şan bir

re sim or ta ya çık maz. An lam lı, ko nu lu, işe ya rar şey le rin or ta ya çı ka -

bil me si için onu bi ri nin dü şü nüp ta sar la ma sı ve çiz me si ge re kir. Bü -

tün bun la rı an la ma nız için o çiz gi kah ra ma nı çi ze ni ve bo ya ya nı gör -

me ni ze ge rek yok tur. O kah ra ma nın özel lik le ri nin, şek li nin, renk le ri -

nin, ko nuş ma ka bi li ye ti nin, yü rü me, zıp la ma ye te nek le ri nin çiz gi fil -



mi ha zır la yan ki şi ta ra fın dan ve ril di ği ni an lar sı nız. 

İş te bu ver di ği miz ör nek ten son ra şu nu çok iyi dü şü nün: Ken di -

si ni Al lah'ın ya rat tı ğı nı ka bul et me yen in san da, ay nı bu ör nek te ki çiz -

gi film kah ra ma nı gi bi ya lan cı du ru mu na dü şer. Şim di böy le bir ki şi -

nin bi zim le ko nuş tu ğu nu dü şü ne lim. Tüm in san la rın ve ken di nin va -

ro lu şu nu ba kın na sıl açık la ma ya ça lı şır bu in san:

"Be nim, an ne min, ba ba mın, onun ba ba sı nın ve çok es ki ta rih ler -

de ilk an ne ve ba ba nın ya ni ilk in sa nın mey da na gel me si ta ma -

men te sa dü fen ol muş tur. Bi zim şek li mi zi, gö zü mü zü, ku la ğı mı -

zı, bü tün or gan la rı mı zı hep te sa düf ler oluş tur muş tur."

Ken di si ni Al lah'ın ya rat tı ğı nı in kar eden bu in sa nın söy le dik le ri,

çiz gi kah ra ma nın söy le dik le ri ne ne ka dar da ben zi yor. Ara da ki tek

fark kah ra man, ka ğıt üze rin de ki çiz gi ler den ve bo ya lar dan oluş muş tu.

Bu nu söy le yen ise hüc re ler den oluş muş can lı bir in san. Pe ki ne fark

eder? Bu nu söy le yen can lı in san, o çiz gi in san dan da ha mü kem mel ve

da ha çok or ga na sa hip çok kar ma şık bir ma ki ne gi bi de ğil mi? Ya ni

çiz gi kah ra ma nın te sa dü fen mey da na gel me si im kan sız ise, bu in sa nın

te sa dü fen oluş ma sı bun dan çok da ha im kan sız de mek tir. Şim di bu in -

sa na so ra lım:

"Se nin çok gü zel ve kul la nış lı bir vü cu dun var. El le rin, eş ya la rı

en mü kem mel ma ki na lar dan bi le da ha has sas tu tu yor, ayak la rın -

la ko şa bi li yor sun. Göz le rin en ka li te li ka me ra lar dan bi le da ha

net gö rü yor. Ku lak la rın en ge liş miş mü zik set le rin den bi le da ha

hı şır tı sız du yu yor. Ve bu nun gi bi da ha pek çok or ga nın se nin

ha be rin bi le ol ma dan se ni can lı tu tu yor. Ya şa ma na se bep olu -

yor. Me se la kal bi nin, böb rek le ri nin, ka ra ci ğe ri nin ça lış ma sı nı
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Yapay olarak üretilen geliflmifl
robot organlar bile insan›n ken-
di organlar›n›n yan›nda çok ka-
ba ve ilkel kalmaktad›r. Allah in-
san› en ince detay›na kadar
mükemmel olarak yaratm›flt›r.

sen kont rol et mi yor sun. Ama on lar en mü kem mel fab ri ka lar dan

bi le da ha ku sur suz şe kil de ça lı şı yor lar. Bü tün bu or gan la rın

ben zer le ri ni fab ri ka lar da ya pa bil mek için yüz ler ce bi lim ada mı

mü hen dis ça lı şı yor, plan ve pro je ya pı yor lar. Yi ne de or gan la rın

ay nı sı nı el de ede mi yor lar. Ya ni sen çok mü kem mel bir can lı sın.

Pe ki, şim di bü tün bun la rı na sıl açık la ya cak sın? "Bun la rı

Al lah'ın ya rat tı ğı nı ka bul et me yen o in san şöy le di ye cek tir bel -

ki: "Ben de mü kem mel bir vü cu da ve or gan la ra sa hip ol du ğu -

mu zu bi li yo rum. Ama ben şu na ina nı yo rum: Can sız ve şu ur suz

atom lar ta ma men te sa düf ler so nu cun da bi ra ra ya ge le rek hüc re -

le ri mi zi, or gan la rı mı zı ve bi zi mey da na ge tir miş ler dir."
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Göz le ri miz en has sas ka me ra dan
da ha iyi görüyor, kulaklar›m›z sesi
en iyi hoparlör sisteminden daha net
alg›layabiliyor. Elbette ki vücudu-
muzdaki bu üstün özellikler
kendili¤inden oluflmam›flt›r.
Bunlar›n hepsini, vücudumuzdaki
tüm di¤er mükemmel sistemler 
gibi Rabbimiz yaratm›flt›r.
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Her hal de ar tık bu in sa nın akıl dı şı ve gü lünç şey ler söy le di ği ni

fark et miş si niz dir. Böy le id di alar da bu lu nan bir in sa nın ya şı ve mes -

le ği ne olur sa ol sun, doğ ru düz gün dü şü ne me di ği ve yan lış şey ler id -

dia et ti ği or ta da dır. Ne ka dar şa şır tı cı ol sa da, çev re niz de böy le im -

kan sız ve saç ma şey le re ina nan ki şi le re rast la ya bi lir si niz.

En ba sit bir ma ki na nın bi le bir ta sar la ya nı var ken, in san gi bi mü -

kem mel bir var lık el bet te ken di ken di ne, te sa dü fen olu şa maz. Kuş ku -

suz ilk in sa nı ya ra tan Al lah'tır. Ve di ğer in san la rın do ğa bil me si için

ilk in sa nın be de nin de ge rek li olan sis tem le ri ya ra tan da Al lah'tır. Al -

lah bü tün can lı la rın soy la rı nın de vam lı ol ma sı nı hüc re le ri ne yer leş tir -

di ği bir prog ra ma bağ la mış tır. Biz de Al lah'ın ya rat tı ğı bu prog ra ma

gö re oluş tuk ve bu prog ram da ya zı lan lar doğ rul tu sun da bü yü me ye de -

vam edi yo ruz. Bu ko nuy la il gi li şim di oku ya cak la rı nız he pi mi zin

Yaratıcı sı olan Al lah'ın son suz güç ve bil gi sa hi bi ol du ğu nu bi raz da -

ha iyi an la ma nı zı sağ la ya cak.

İn san Be de nin de ki Ku sur suz Prog ram 

Yu ka rı da Al lah'ın, in san be de ni ne yer leş tir di ği ku sur suz bir pro-

g ram dan söz et miş tik. İş te bu prog ram sa ye sin de in san la rın hep si gö-

z le re, ku lak la ra, kol la ra, diş le re sa hip olur. Bu prog ram sa ye sin de dış

gö rü nüş le rin de ba zı fark lı lık lar ol sa da bü tün in san lar bir bi ri ne ben -

zer. Yi ne bu prog ram sa ye sin de ak ra ba la rı mı za ben ze riz, her ül ke hal -

kı nın ken di ne öz gü özel lik le ri olur. Ör ne ğin Çin li ler ve Ja pon lar ge -

nel ola rak bir bir le ri ne ben zer ler. Zen ci le rin ken di ırk la rı na öz gü de ri

renk le ri, yüz, ağız, göz ya pı la rı var dır. 
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Şim di de bu prog ra mın na sıl bir şey ol du ğu nu şöy le bir ör nek le

açık la ya lım:

He pi niz bil gi sa yar la rın na sıl ça lış tı ğı nı az ya da çok bi lir si niz. Bu

ko nu yu iyi bi len bir uz man, bil gi sa ya rı ta sar lar. Bil gi sa ya rın bu ta sa -

rı ma uy gun ola rak üre til me si için ge rek li olan mik ro iş lem ci, mo ni tör,

klav ye, disk, ho par lör gi bi par ça lar da özel fab ri ka lar da yük sek bir

tek no lo ji ile yi ne bu ko nu yu bi len ki şi ler ta ra fın dan üre ti lir. Ar tık, or -

ta da çok kar ma şık iş lem le ri ya pa bi len bir ma ki ne var dır. Onun la oyun

oy na ya bi lir ya da ya zı ya za bi lir si niz. Fa kat bil gi sa ya rın bu iş le ri ya -

pa bil me si için "prog ram" de nen ya zı lım la ra ih ti ya cı nız var dır. Ya ni

içi ne yer leş tir di ği niz oyun disk le rin de ki bil gi ler gi bi. O iş için uz man

ki şi ler ta ra fın dan özel ola rak ha zır lan mış prog ram lar ol ma sa bil gi sa -

ya rı nız işe ya ra ma ya cak tır. 

Üs te lik bi li yor su nuz ki, her prog ram her mo del bil gi sa yar da ça -

lış maz. De mek ki prog ra mı ya za nın ay nı za man da bil gi sa ya rı da ta nı -
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‹nsan ›rklar› aras›nda ilk bak›flta farkl›l›klar olmas›na ra¤men hepsinde a¤›z,
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ma sı ve ona uy gun bir prog ram ha zır la -

ma sı la zım dır. Bir bil gi sa ya rın ça lış ma sı

için ne ka dar çok şey bil mek ge re ki yor de ğil

mi? Hem bir ma ki ne ye hem de onu ça lış tı ra cak

uy gun prog ra ma ih ti ya cı nız var. An cak en önem li si

bü tün bun la rı ta sar la yan ve üre ten ki şi ler ol ma sa bil gi sa -

ya rı nız yi ne ça lış mı yor.

İş te, in san vü cu du da bir bil gi sa yar gi bi dir, bi raz ön ce de söy le -

di ği miz gi bi, vü cu du mu zu oluş tu ran hüc re le rin içi ne bi zim var ol ma -

mı zı sağ la yan bir prog ram yük len miş tir. Şim di şu nu dü şü nün, ilk in -

sa nın içi ne ko nan bu prog ram na sıl oluş muş ola bi lir? Ce vap açık tır:

Her in san özel ola rak var edil miş tir ve bu nu sağ la yan prog ra mı da çok

Bir bilgisayar›n ifllem yapabilmesi için program denen yaz›l›ma ihtiyac›
vard›r. ‹nsan da t›pk› bu yaz›l›mlara benzeyen ve Allah'›n genlerinde
yaratt›¤› bilgi sayesinde
yaflam›n› sürdürür.

DİNİMİZİ ÖĞRENELİM



bil gi li, çok üs tün gü ce sa hip olan Al lah

mey da na ge tir miş tir. Vü cu du mu zu ya -

ra tan da, onu şe kil len di ren prog ra mı

ya ra tan da Al lah'tır. 

An cak yan lış an la ma yın; as lın da

in san vü cu du nu bir bil gi sa yar la kı yas -

la mak müm kün de ğil dir. Çün kü vü cu -

du muz en ge liş miş bil gi sa yar dan bi le

çok da ha mü kem mel bir ya pı ya sa hip -

tir. Öy le ki, sa de ce bey ni miz bi le bil gi -

sa yar dan her yön den çok çok üs tün dür. 

Ge lin şim di de bir in sa nın na sıl

oluş tu ğu nu da ha doğ ru su si zin dün ya ya

na sıl gel di ği ni zi bir lik te in ce le ye lim:

An ne ni zin kar nın da ilk baş ta sa de -

ce kü çü cük bir et par ça sı var dır. Gi de -

rek bu par ça bü yür ve şe kil le nir. Sı ra sı

gel dik çe, ke mik le ri niz, kas la rı nız, ba şı -

‹n san vü cu du bir bil gi sa yar la
k› yas la na ma ya cak ka dar kar -
ma fl›k bir ya p› ya sa hip tir. Bir
bil gi sa ya r›n te sa dü fen olufl tu -
¤u nu hiç kim se id dia et mez -
ken ba z› in san lar vü cu du mu -
zun bu özel lik le ri ni te sadüfen
kazan d›¤›n› id dia edebil mek -
tedir ler.
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nız, gö zü nüz, ku la ğı nız tam yer li ye rin de

oluş ma ya baş lar. Hiç bir or ga nı nız ye ri ni şa -

şır maz. 

Bo yu nu zun ne ka dar ola ca ğı, göz ren gi -

niz, ka şı nı zın, eli ni zin şek li ve di ğer yüz ler ce

özel li ği niz ilk an dan iti ba ren bel li dir. İş te bu bil gi -

le rin tü mü Al lah'ın hüc re le ri mi zi ilk de fa ya ra tır -

ken içi ne koy du ğu prog ram da ya zı lı dır. Al lah'ın

her şe yi bü tün de tay la rı na ka dar ta sar la dı ğı bu

prog ram, her in sa nın hüc re le ri nin içi ne yer leş ti ril -

miş tir. Bu sa ye de in san nes li de vam eder. Bu prog -

ram öy le si ne mü kem mel ve de tay lı dır ki, na sıl ça lış -

tı ğı nı bi le bi lim adam la rı da ha ye ni ye ni an la ma -

ya baş la mış lar dır. 

Daha bizler anne
karn›nda oluflmaya
bafllarken göz ve saç
rengimizin ne olaca¤›,
boyumuzun
büyüyünce kaç san-
tim olaca¤› bellidir.
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Al lah'ın be de ni mi ze

yer leş tir di ği bu prog ra ma

uy gun ola rak se ne ler bo yun -

ca ya vaş ya vaş bü yü rüz. Bu

ne den le vü cu du mu zun bü -

yü me si bi ze ga rip gel mez.

Do ğup bü yü me miz on lar ca

yıl sü rer. Dü şün se ni ze, bu

prog ram çok hız lı ça lış sa ne

ka dar şa şı rır dık. Ye ni doğ muş bir be bek göz le ri mi zin önün de, bir den -

bi re, bir kaç sa at için de yaş lı bir in san ha li ne gel se hay ret ler için de ka -

lır dık. 

Di ğer Can lı la rın Va ro lu şu

Dün ya üze rin de sa de ce in san lar yok tur el bet te. Yer yü zün de bil -

di ği niz ve ya bil me di ği niz da ha bin ler ce çe şit can lı var dır. Var lı ğın dan

ha ber dar ol duk la rı nı zın ba zı la rı nı ya kın dan gö rür sü nüz ama bir ço ğu -

nu da ki tap lar dan ya da film ler den ta nır sı nız. Fa kat, bu can lı la ra dik -

kat eder se niz hep si nin or tak bir özel li ği ol du ğu nu gö rür sü nüz. Bu ne -
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Allah'›n be de ni mi ze yer lefl tir di -
¤i prog ra ma uy gun ola rak se -
ne ler bo yun ca ya vafl ya vafl
bü yü rüz. Ye ni do¤ mufl bir be -
bek göz le ri mi zin önün de, bir -
denbi re, bir kaç sa at için de
yafll› bir insan haline gel se
hay ret ler için de ka l›r d›k. 



DİNİMİZİ ÖĞRENELİM

dir bi li yor mu su nuz? Kı sa ca "uyum" di -

ye bi li riz bu özel li ğe. Şim di, si ze dün ya da ki

can lı la rın ne ile uyum lu ol duk la rı nı sa ya lım.

Can lı lar;

- İçin de ya şa dık la rı or ta ma uyum lu lar.

- Or tam da bu lu nan di ğer can lı lar la uyum lu lar. 

- Do ğa nın den ge si ni sağ la ma ya uyum lu lar.

- İn sa na çe şit li ya rar lar sağ la ma ya uyum lu lar.

Bu mad de le ri açık la ma dan ön ce, uyu mun ne de mek ol du -

ğu na ba sit bir ör nek ve re lim. Şim di, evi mi zin

du va rın da ki pri zi ve ona tak tı ğı mız elekt rik fi -

şi ni dü şü nün. İki si de bir bi riy le uyum lu dur lar.

Uyum lu ol du ğu na na sıl ka rar ve ri riz? Çün kü

priz de iki ta ne de lik var dır. Fiş te de iki ta ne

me tal çı kın tı. Sa de ce bu ye ter li mi aca ba?

Fi şin de mir çu buk la rı nın ka lın lı ğı tam

de li ğin ka lın lı ğın da dır. Eğer öy le ol ma sa

ya içi ne gir mez di ya da bol ge lir dü şer di,

de ğil mi? Yi ne fi şin çu buk la rı nın yan ya na

me sa fe si ile priz de lik le ri nin yan ya na me sa -

fe si ay nı dır. Öl çü le ri tut ma say dı fi şi de lik le re so ka -

maz dı nız. Bu da ye ter li de ğil, fi şin bo yu çok uzun ol -

sa idi, yi ne uy maz dı. Fi şin çu buk la rı me tal ol ma say dı,

bu se fer priz de ki elekt rik fi şe ge çe mez di. Eğer fi şin sa pı

plas tik ol ma say dı, bu se fer fi şi tu tun ca si zi de elekt rik çar par dı. Gör -

dü nüz mü, en ba sit bir mal ze me de bi le uyum ol maz sa kul la nıl ma sı

28



Allah her canl›y› yaflayaca¤› ortama uygun olarak yaratm›flt›r. Bal›klar suyun
içinde soluk al›p yüzecek flekilde, kara canl›lar› karaya uygun, havadaki
canl›lar da uçabilecek flekilde yarat›lm›fllard›r.
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müm kün ol mu yor. De mek ki, pri zi ve fi şi en baş ta ay nı ki şi plan la mış.

Bir bi ri ne uyum lu yap mış. Kul la nış lı yap mış. Bun lar de mi rin ve plas -

ti ğin te sa dü fen yan ya na gel me si ile oluş muş ola maz ve bir bi rin den

ha ber siz ay rı ay rı plan lan mış da ola maz lar. Çün kü bu du rum da bir bi -

riy le uyum lu bir fiş ve priz bu la maz sı nız. 

Can lı lar da ki uyum ise fiş ve priz uyu mun dan çok da ha de tay lı dır.

Çün kü can lı lar da bir bi ri ne uy ma sı ve mü kem mel ça lış ma sı ge re ken

yüz bin ler ce sis tem ve or gan var dır. Bun la rı tek tek yaz ma ya kal kar -

sak yüz ler ce cilt ki tap or ta ya çı kar. Bu yüz den Al lah'ın can lı lar da ya -

rat tı ğı bu ku sur suz özel lik le ri iler le yen say fa lar da kı sa ca an la ta ca ğız:

- Can lı lar, için de ya şa dık la rı or ta ma uyum lu dur lar

Her can lı is ter ka ra da, is ter ha va da, is ter su da ya şı yor ol sun, o or -

ta ma en uy gun şe kil de ya ra tıl mış tır. Ya şa ya bil me si, ko ru na bil me si,

bes le ne bil me si, üre yip ço ğa la bil me si için çok de ği şik ve mü kem mel

sis tem le ri var dır. Ya ni her can lı bu lun du ğu or ta ma gö re özel ola rak ta -

sar lan mış tır. 

Or gan la rı, ha re ket şe kil le ri hep or ta mın ge rek tir di ği ne uy gun dur.

Ör ne ğin kuş lar ha va da uça bil mek için ku sur suz ka nat la ra sa hip tir. Ba -

lık la rın su da ne fes al mak için özel ya ra tıl mış so lun gaç la rı var dır. Eğer

bi zim gi bi ci ğer le ri ol say dı, su da bo ğu lur lar dı. 

- Can lı lar or tam da bu lu nan di ğer can lı lar la

uyum lu dur lar

Ba zı kuş lar ve bö cek ler, bit ki le rin üre ye bil me si için çok uy gun

ya ra tıl mış lar dır. Ya ni far kın da ol ma dan bit ki le rin üre me si ne yar dım -

cı olur lar. Ör ne ğin arı lar çi çek ten çi çe ğe ko nar ken üst le ri ne bu la şan

çi çek toz la rı nı di ğer çi çek le re ta şır lar. Bit ki ler de bu ta şın ma iş le mi
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Ar› lar ba l ö zü top -
la mak için kon duk -
la r› çi çek le rin po -
len le ri ni di ¤er di fli
çi çek le re ta fl› rlar.
Bu po len le ri, git tik -
le ri çi çek le re bu -
lafl t› ra rak on la r›n
üre yip, ço ¤al ma s› -
n› sa¤ lar lar. 
Te miz lik çi ba l›k la r
ise bü yük ba l›k la -
r›n te miz lik le ri ni
ya par lar.

Do¤a da ki can l› -
la r› Allah özel
bir den ge için de
ya rat m›fl t›r. Bu
ku sur suz den ge
sa ye sin de hep si
mil yon lar ca y›l -
d›r ya flam la r› n›
ra hat l›k la sür dü -
re bil mek te dir.
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sa ye sin de ço ğa lır lar. Ki mi za man da hay van lar di ğer hay van la rın ya -

ra rı na ola cak iş ler ya par lar. Ör ne ğin, te miz lik çi ba lık la r, bü yük ba lık -

la rın üzer le rin de ki mik ro or ga niz ma la rı te miz le ye rek on la rın sağ lık lı

ya şa ma sı na yar dım cı olur lar. Ya ni on lar la uyum lu dur lar.

- Can lı lar do ğa nın den ge si ni sağ la ma ya uyum lu dur lar

Hiç bir can lı do ğa da ki den ge yi boz maz. Hat ta onu ko ru ya cak şe -

kil de ya ra tıl mış lar dır. Hal bu ki in san bi linç siz ce mü da ha le edin ce bu

den ge yi bo za bil mek te dir. Me se la in san bir can lı tü rü nü çok faz la av -

la yın ca so yu nu tü ke te bil mek te dir.

Bu se fer so yu tü ke nen o can lı nın

be si ni olan baş ka bir can lı aşı rı sa -

yı da üre ye bil mek te dir. Ve bu, in -

sa na ve do ğa ya za rar ve re cek ha le

gel mek te dir. De mek ki, can lı lar

ya ra tı lır ken bel li bir den ge ye gö re

var edil miş ler dir. Do ğa nın den ge -

siy le uyum lu dur lar. 

- İn sa na çe şit li ya rar lar

sağ la ma ya uyum lu dur lar

Ör ne ğin, ba lın si zin için ne

ka dar fay da lı ol du ğu nu bir dü şü -

nün. Arı lar si zin böy le bir be si ne

ih ti ya cı nız ol du ğu nu ne re den bi li -

yor ve böy le bir be si ni na sıl üre ti -

yor lar? Yu mur ta da, süt de öy le

de ğil mi? Ta vuk, inek, ko yun in -
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sa nın ih ti ya cı nı ken di ken di ne bi le bi lir ve böy le uyum lu, mü kem mel

be sin ler üre te bi lir mi? Ta bi ki ha yır.

Can lı lar ara sın da ki bu çok önem li uyum, on la rın tek bir Yaratıcı -

nın ese ri ol duk la rı nın açık bir de li li dir. Yer yü zün de ki bu den ge ler Al -

lah'ın ku sur suz ya ra tı şı sa ye sin de var ol muş tur ve ha len de sür  mek te dir.
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Her gün bes le ne bil me miz için et, süt, yu mur ta, ta vuk, bal, seb ze ve mey ve
gi bi yi ye cek le re ih ti ya c› m›z var d›r. Bun lar gi bi da ha pek çok te mel be sin
kay na ¤› Allah'›n biz ler için var et mifl ol du ¤u ve flük ret memiz gereken
nimet ler den dir.
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Ev re nin Ya ra tı lı şı

Ki ta bın ba şın dan be ri can lı la rı Al lah'ın ya rat tı ğı nı an lat tık. İş te

sı ra şim di de için de her şe yin yer al dı ğı ev re ni in ce le me ye gel di. İçin -

de si zin, Dün ya' nın, Gü ne ş'in, Gü neş Sis te mi' nin, ge ze gen le rin, yıl -

dız la rın, ga lak si le rin kı sa ca her şe yin yer al dı ğı ev re ni de Al lah ya rat -

mış tır.

An cak can lı la rın ya ra tı lı şı na kar şı çı kan lar ol du ğu gi bi, ev re nin

ya ra tıl mış ol du ğu na kar şı çı kan lar da var dır. Bu in san lar yi ne çok saç -

ma id di alar öne sü rer ler. Ev re nin ken di ken di ne or ta ya çık tı ğı nı, hat -

ta son suz dan be ri hep var ol du ğu nu söy ler ler. An cak bu son de re ce

man tık sız id di ala rı nın na sıl ger çek leş ti ği ni an la ta maz lar. Böy le in san -

la rın id di ala rı şu na ben zer: Bir gün bir de niz yol cu lu ğu na çık sa nız ve

bir ada ya ulaş sa nız. Bu ada da bu gü ne ka dar gör me di ği niz ka dar gü zel

bi na lar la ku rul muş bir şeh rin var ol du ğu nu gör se niz. Üs te lik bu şeh -

rin her ye ri nin park lar la, oyun alan la rıy la, hay va nat bah çe le riy le, bir -

bi rin den ge niş si ne ma lar la, lo kan ta lar la, her ye re ra hat lık la ula şa bi le -

ce ği niz cad de ler le, tren yol la rıy la do lu ol du ğu nu fark et se niz ne dü şü -

nür sü nüz? Bu şeh ri akıl sa hi bi in san lar yap mış tır de ğil mi? Bi ri çı kıp

si ze de se ki, "bu şeh ri kim se yap ma dı, bu şe hir son suz dan be ri bu ra -

da var dı, biz de gel dik için de otur ma ya baş la dık. Her ih ti ya cı mız var

ve bun la rın hep si ken di li ğin den ol muş". Bun la rı söy le yen ki şi hak kın -

da ne dü şü nür sü nüz?

El bet te bu ki şi ya ak lı nı kay bet miş ya da o an ne söy le di ği ni bil -

mi yor der si niz. Ama unut ma yın, için de ya şa dı ğı mız ev ren bu ra da ta -

rif et ti ği miz şe hir le kı yas edi le me ye cek ka dar bü yük tür ve çok da ha

muh te şem ya pı la ra (ge ze gen ler, gü neş ler, yıl dız lar, uy du lar, kuy ruk lu
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yıl dız lar...) sa hip tir. Bu du rum da, bu ku sur suz ev re nin ya ra tıl ma dı ğı -

nı, es ki den be ri var ol du ğu nu söy le yen ki şi ye bir ce vap ver mek ge re -

kir, de ğil mi?

Aşa ğı da ki bö lü mü oku duk tan son ra bu ki şi ye en gü zel ce va bı siz

ve re cek si niz. Şim di, si ze bi raz ev ren hak kın da açık la ma lar ya pa lım.

Asıl ce va bı da en so nun da ve re lim.
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Bu re sim de gö rü len mo dern ve ge lifl mifl fle hir le rin te sa dü fen olu fla ma ya ca ¤› -
n› ve bun lar da ki ya p› la r›n son de re ce bil gi li ve uz man ki fli ler ce ta sar la n›p in fla
edil di ¤i ni he pi miz bi li riz. Bunun ak sini de hiç kim se id dia bile et mez...
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‹çin de ya fla d› ¤› m›z ev ren ise, ön ce ki say fa da gör dü ¤ü müz mo dern fle hir ler le
k› yas edi le me ye cek ka dar bü yük tür. Ve yi ne ön ce ki say fa lar da gör dü ¤ü müz
fle hir ler den çok da ha muh te flem ya p› la ra sa hip tir. 
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Bu du rum da bu ku sur suz ev re nin ya ra t›l ma d› ¤› n›, ken di ken di ne var ol du ¤u -
nu söy le ye meyiz. El bet te ki böy le bir id dia çok saç ma olur. Ev re ni, için de ki
ku sur suz dü zen le bir lik te ya ratan Rab bimiz olan Allah't›r.

O gök le ri ve ye ri 

yok tan var eden dir... 

(Enam Su re si, 101)
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- Bü yük bir pat la ma ile her şey var ol ma ya baş lı yor

İn san la r, gök yü zü ile il gi li göz lem yap ma im kan la rı he nüz ye ter -

li de ğil ken, ev ren hak kın da çok az ve ger çek dı şı bil gi le re sa hip ti ler.

Za man la el le rin de ki göz lem araç la rı ge liş tik çe, uzay hak kın da da ha

doğ ru bil gi le re sa hip ol ma ya baş la dı lar. Ve 1900'lü yıl la rın or ta la rın -

da çok önem li bir şey keş fet ti ler: Ev re nin de bir do ğum ta ri hi var dı.

Ya ni ev ren son suz dan be ri var de ğil di. Ev re nin ken di si, ya ni için de ki

bü tün mad de ler, mad de le rin oluş tur du ğu yıl dız lar, ga lak si ler, her şey

bel li bir an dan iti ba ren var ol ma ya baş la mış tı. Bi lim adam la rı, bu baş -

lan gıç ta ri hi ni gü nü müz den yak la şık 15 mil yar yıl ön ce ola rak he sap -

la dı lar. 

Ev re nin do ğum şek li ne bir ad ver di ler. Ve bu na 'Bü yük Pat la ma'

de di ler. Çün kü hiç bir şe yin ol ma dı ğı 15 mil yar yıl ön ce, her şey tek bir

nok ta nın pat la ma sı ile or ta ya çık mış tı. Kı sa ca sı, es ki den be ri son suz

ol du ğu sa nı lan mad de nin ve ev re nin de bir baş lan gı cı var dı. Pe ki bu -

nu na sıl an la dı lar? Çok ko lay, çün kü o pat la ma ile et ra fa sa çı lan ve

bir bir le rin den uzak laş ma ya baş la yan mad de ler ha la bir bir le rin den uza-

k laş ma ya de vam edi yor lar. Bir dü şü nün ço cuk lar, ev ren şu an da bi le

ge niş le me ye de vam edi yor. Ev re ni şiş miş bir ba lon gi bi dü şü nün. Bu

ba lo nun üze ri ne iki nok ta çiz sek, biz ba lo nu şi şir di ği miz de ne olur?

Ba lo na çiz di ği miz nok ta lar, ba lon şi şip, hac mi ge niş le dik çe bir bi rin -

den uzak la şır. İş te, ev re nin de ba lon da ol du ğu gi bi git tik çe hac mi bü -

yü yor ve için de olan her şe yin bir bi ri ne olan uzak lı ğı ar tı yor. Ya ni, bü -

tün yıl dız la rın, ga lak si le rin, gök ci sim le ri nin ara sı sü rek li açı lı yor. 

Ev re nin ge niş le me si ni bir çiz gi film de iz le di ği ni zi dü şü nün. Siz -

ce fil mi en ba şı na sa rar sa nız, ev re nin gö rün tü sü na sıl olur? Bir nok ta

gi bi de ğil mi? İş te bi lim adam la rı da ay nen böy le yap tı lar: Ba şa dön -
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dü ler ve git tik çe ge niş le yen ev re nin baş lan gıç ta tek bir nok ta ol du ğu -

nu an la dı lar.

Bi lim adam la rı nın Bü yük Pat la ma de di ği bu pat la ma Al lah'ın

"ev ren" için be lir le di ği ya şam sü re ci nin baş lan gıç nok ta sı ol du. Al lah

bu pat la may la be ra ber ev re ni oluş tu ran atom la rı ya ra ttı. Mad de or ta -

ya çık tı. Çok bü yük bir hız la et ra fa sa çıl dı lar. Pat la ma nın ilk an la rın -

da ki bu or tam ade ta atom lar dan olu şan bir mad de çor ba sı gi biy di. Fa -

kat bu çok bü yük kar ma şa git tik çe dü zen li bir ya pı yı mey da na ge tir -

me ye baş la dı. Al lah, atom la rı bir leş ti re rek yıl dız la rı mey da na ge tir di.

Böy le ce ev re nin için de bu gün göz lem le di ği miz her şey ya ra tıl dı. 

İs ter se niz bü tün bun la rı da ha iyi an la ma mı zı sağ la ya cak bir ör -

nek ve re lim:

Çok bü yük bir boş luk dü şü nün. Uç suz bu cak sız. Sa de ce bir bo ya

ka va no zu var. Baş ka hiç bir şey yok. Ka va no zun için de de her renk

bo ya bir bi ri ne ka rış mış, ga rip bir renk oluş tur muş hal de. Bu ka va no -
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fiifli ri len bir ba lo nun üze rin de ki kü çük nok ta c›k lar, ba lon flifl tik çe bir bi rin den
na s›l uzak la fl› yor sa, ev ren de ki gök ci sim le ri de ilk pat la ma n›n et ki siy le bir bir -
lerin den böy le uzak lafl m›fl lar d›r.
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zun için de bir bom ba pat lı yor. Pat la ma nın et ki -

siy le bo ya çok kü çük dam la cık lar ha lin de et ra fa

sa çı lı yor. Mil yon lar ca bo ya dam la cı ğı nın boş luk

için de bü tün yön le re doğ ru yol al dı ğı nı gö zü nüz -

de can lan dı rın. Ama bu dam la cık la rın yol cu lu ğu

sı ra sın da ga rip şey ler ol ma ya baş lı yor. Bo ya

dam la cık la rı, kar ma ka rı şık da ğı lıp gi de cek le ri

yer de san ki çok akıl lı lar mış gi bi dü zen li iş ler

yap ma ya baş lı yor lar. İlk baş ta, ka va noz day ken

ka rı şık bir renk oluş tu ran dam la cık lar ken di renk -

le ri ne ay rıl ma ya baş lı yor lar. Ma vi ler, sa rı lar, kır -

mı zı lar, her bi ri ken di renk le ri ne ay rı şa rak sa çı lıp

uzak laş ma ya de vam edi yor lar. Ama ga rip lik ler

de vam edi yor. Bu se fer de ma vi dam la cık la rın bir

yer de 500 ta ne si bir bi ri ne ya pı şıp da ha bü yük bir

dam la oluş tu ra rak yol cu luk la rı na de vam edi yor,

baş ka bir yer de, ör ne ğin 300 kır mı zı dam la, di ğer

bir yer de de 200 sa rı dam la ay nı şe kil de bir le şe -

rek, bü yük dam la cık lar ha lin de sa çıl ma ya de vam

edi yor lar. Hem bir bir le rin den uzak la şı yor lar, hem

de bu ara da san ki bi ri on la ra em ret miş gi bi gü zel

gö rün tü ler oluş tu ra cak iş ler ya pı yor lar.

Ev re nin ge nifl le me si ni bir film gi bi dü flü nür se niz, 
gö rün tü yü ba fla sar d› ¤› m›z za man git tik çe ge nifl -
le yen ev re nin bafl lan g›ç ta sa de ce tek bir nok ta
ol du¤unu görürüz.



Ki mi dam la cık lar bir le şip yıl dız gö rün tü le ri oluş tu ru yor, ki mi le -

ri Gü neş'i çi zi yor lar, son ra da ba zı dam la cık lar bu Gü neş'in et ra fın da

ge ze gen le ri oluş tu ru yor. Bir kıs mı bi ra ra ya ge lip Dün ya gö rün tü sü çi -

zi yor lar ve bir kıs mı da Dün ya'nın et ra fın da dö nen Ay'ı oluş tu ru yor.

Böy le bir tab lo gör se niz, bu nu, pat la yan bir bo ya ka va no zu nun te sa -

dü fen mey da na ge tir di ği ni dü şü nür mü sü nüz? El bet te böy le bir şe ye

as la ih ti mal ver mez si niz.

İş te ge ce ba şı mı zı kal dı rıp gö ğe ba kın ca gör dü ğü müz o gü zel

man za ra yı, yıl dız la rı, Gü neş'i, ge ze gen le ri mey da na ge ti ren mad de ler

de tıp kı bu bo ya dam la cık la rı nın hi ka ye sin de ol du ğu gi bi, bi ra ra ya ge -

le rek bu mü kem mel tab lo yu oluş tur du lar. Pe ki bü tün bun lar ken di

ken di ne ola bi lir mi? Gök yü zün de ki yıl dız lar, ge ze gen ler, Gü neş, Ay,

Dün ya şu ur suz ba zı mad de le rin ken di li ğin den te sa dü fen bi ra ra ya gel -

me siy le or ta ya çı ka bi lir mi? Ya dün ya üze rin de ya şa mı nı sür dü ren an -
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Bir ka va no zun için de ki ka r› fl›k renk ler den olu flan bo ya lar ka va no zun pat la ma -
s› ile et ra fa da ¤› l› yor. Bu ge li fli gü zel da ¤› lan bo ya dam la c›k la r› ken di ken di ne
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ne niz, ba ba nız, ar ka daş la rı nız ya da kuş lar, ke di ler, çi lek ler, muz lar… 

El bet te böy le bir şey ola maz. Böy le bir şe yi dü şün mek, bom ba

pat la yan bir in şa at ta ki tuğ la la rın, ki re mit le rin ken di lik le rin den te sa dü -

fen bi ra ra ya ge le rek ye ni ev ler yap tık la rı nı id dia et mek ten çok da ha

saç ma bir dü şün ce olur. He pi miz bi li riz ki, bir in şa at ta bom ba pat la -

yın ca et ra fa sa çı lan tuğ la lar, ki re mit ler, tah ta lar gi dip de çev re de kü -

çük ku lü be ler oluş tur maz lar. Taş, top rak ha lin de da ğı lır gi der, hiç bir

işe ya ra maz lar.

An cak bu ra da çok önem li bir de tay da ha var. Dik kat et tiy se niz

bi raz ön ce ör nek ver di ği miz bo ya dam la la rı şu ur suz ve can sız mad de -

ler dir. Bo ya la rın ken di lik le rin den bi ra ra ya gel me le ri

ve bir tab lo oluş tur ma la rı im kan sız dır. Biz ise bu ra da

şu ur lu ve can lı ya pı la rın oluş ma sın dan bah se di yo ruz.

İn san, bit ki ve hay van gi bi can lı var lık la rın can sız, ba -

şı boş mad de ler den oluş ma sı da ke sin lik le im kan sız dır.

Ken di be de ni miz den ör nek ler ve re rek bu nu dü şü -

ne lim. Be de ni miz pro te in, yağ, su gi bi göz le gö rül me -

ye cek ka dar kü çük mo le kül le rin bi ra ra ya gel me siy le

olu şur. Bun lar bi ra ra ya ge le rek hüc re le ri, hüc re le ri miz

de bi ra ra ya ge le rek be de ni mi zi oluş tu rur. Vü cu du -

muz da ki mü kem mel dü zen özel bir ta sa rı mın so nu cu -

dur. Her şe yi gö re bil me mi zi sağ la yan göz le ri mi zi, ye -

mek ye me miz, bu ki ta bı tu ta bil me miz için el le ri mi zi,

yü rü mek için ba cak la rı mı zı ya ra tan Al lah'tır. Da ha biz

an ne mi zin kar nın day ken na sıl bü yü ye ce ği mi zi, bo yu -

mu zun ne ka dar ola ca ğı nı, göz le ri mi zin ren gi ni hep si -

ni Al lah be lir le miş tir. 
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Her şe yi Ya ra tan Al lah'tır 

Ha tır lar sa nız ko nu mu zun ba şın da Al lah'a iman et me yen bir in sa -

na ce vap ve re cek tik. İş te ar tık ce va bı bi li yor su nuz. Pat la ma lar dü zen

oluş tu ra maz lar, an cak var olan dü ze ni bo zar lar. Ev ren de ise muh te -

şem bir den ge ve dü zen var dır. Ev re nin olu şu mun da ki pat la ma dan

son ra or ta ya çı kan dü zen, bu ra ya ka dar an lat tı ğı mız ör nek ler den (bü -

yük şe hir ve bo ya ku tu su ör nek le ri) çok da ha mü kem mel dir. Bun la rın

te sa dü fen olu şa bil me si ke sin lik le im kan sız dır. 

Bu mü kem mel sis tem an cak son suz kud ret sa hi bi olan Al lah'ın
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di le me siy le or ta ya çık mış tır. Al lah için her şe ye güç ye ti rir. Bir şe yi

ya rat mak için Rab bi mi z’in sa de ce 'OL' di ye em ret me si ye ter li dir. 

Al lah bi zim için ku sur suz bir ev ren için de çok gü zel bir dün ya

ya rat mış. Üze rin de çe şit çe şit hay van lar, bit ki ler le be ra ber... Bi zi ısıt -

ma sı, ener ji ver me si için Gü neş'i de ya rat mış. Hem de Gü neş, Dün -

ya'ya öy le iyi ayar lan mış bir me sa fe de ki, bi raz ya kın ol sa sı cak tan

do la yı, bi raz uzak ol sa bu se fer so ğuk tan do la yı ölür dük. 

İş te bi lim adam la rı bi ze bu ger çek le ri an lat tık ça, biz de Al lah'ın

gü cü nü da ha iyi an lı yo ruz. Çün kü hiç bir şe kil de ak lı, ze ka sı ol ma yan

o bo ya dam la cı ğı ör ne ğin de ki gi bi, mad de ler ken di le ri ka rar alıp böy -

le bir şe yi ya pa maz lar. De mek ki bu ev re ni de bir ya ra tan ve dü zen le -

yen var dır. Yıl dız la rı, in san la rı, hay van la rı, bit ki le ri, can lı, can sız

her şe yi mey da na ge ti ren mad de ler de Al lah'ın em riy le ha re ket et -

mek te dir ler. Onun için ev ren de ki her şey dü zen li dir, ka rış maz,

uyum lu dur. Çün kü tüm bun la rı, her şe yi ku sur suz ca var eden

Al lah ya rat mış tır.

Al lah Her İn sa nı Bir Ka der ile Ya rat mış tır

Ki ta bın ba şın da si ze ilk in san olan Hz. Adem'in ya ra tı lı şın dan

söz et miş tik. Al lah di ğer in san la rı da Hz. Adem'in so yun dan ya rat -

mış tır. On la rı dün ya ya im ti han et mek için yer leş tir miş ve ne ler

yap ma la rı ge rek ti ği ni de el çi le ri va sı ta sıy la on la ra öğ ret miş tir.

Her in san dün ya da ya şa dı ğı olay lar ile im ti han olur. Ya ni kar -

şı laş tı ğı olay la ra ne gi bi tep ki ler ve re ce ği, na sıl söz ler söy le ye ce ği,

zor luk la ra sab re dip sab ret me ye ce ği kı sa ca sı gü zel ah lak lı olup ol ma -
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ya ca ğı ile de ne nir. Bu im ti han da ki ba şa rı sı na gö re, ölü mün ar dın dan

da ahi ret te na sıl bir ha yat ge çi re ce ği be lir le nir.

Ama dün ya da ki im ti ha nın çok önem li

bir sır rı var dır. Al lah in san için bü -

yük bir ra hat lık ve kon for ola -

rak ka de ri ya rat mış tır. Ka der,

ya ni bir in sa nın ya şa ya ca ğı

bü tün olay lar, o in san da ha

doğ ma dan ön ce Al lah Ka tın -

da bel li dir. Her in san için ay rı

bir ka der ya ra tıl mış tır. 

Bu nu da ha iyi an la ma nız

için ka de ri vi deo ka set te ki fil me

ben ze te bi li riz. Vi deo ka set te ki bir fil -

min ba şı ve so nu bel li dir, an cak biz bu nu sey ret -

tik ten son ra öğ re ne bi li riz. İş te ka der de böy le dir. Bir in sa nın

doğ du ğu an dan iti ba ren ya pa ca ğı her şey, kar şı la şa ca ğı olay lar, ne re de

oku ya ca ğı, ne za man ne re de otu ra ca ğı ve ne za man öle ce ği ka de rin de

be lir len miş tir. Bu ki şi nin ba şı na ge len
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tüm iyi ve kö tü olay lar Al lah Ka tın da bel li dir. Her in san dün ya da ken -

di si için be lir len miş olan bu se nar yo ya gö re im ti han olur. Ya ni dı şa rı -

dan mü da ha le edil me si hiç bir şe kil de müm kün ol ma yan bir se nar yo

da hi lin de ba zı olay lar ya şar ve bun la ra ver di ği tep ki le re gö re ahi ret te

bir kar şı lık alır.

Ka der in san için çok bü yük bir ko lay lık, Al lah'ın bir lüt fu dur. Bir

in sa nın so nu en ba şın dan bel li olan olay lar için üzül me si, yo lun da git -

me yen bir şey ler ol du ğun da sı kın tı duy ma sı bu yüz den çok ge rek siz -

dir. Dün ya da ki im ti ha na sab re dip, her şe yin Al lah'tan gel di ği ni bi len -

le ri, Al lah, ayet le rin de cen net ile müj de le mek te dir. Bu ko nu da pey -

gam ber ler en gü zel ör nek tir ler. Al lah in san la rı uyar mak için gön der -

di ği el çi le ri ni gü zel ah lak la rın dan do la yı cen net ile müj de le miş tir.

46



AL LAH EL Çİ LER VE 

Kİ TAP LAR YOL LA MIŞ TIR

Bu ra ya ka dar Al lah'ın gü cü nü ve bü yük lü ğü nü ken di ken di -

mi ze dü şü ne rek ta nı ma mız için çe şit li ör nek ler ve de lil ler

ver dik. Za ten Al lah, bi ze ak let me, dü şün me ye te nek le ri ni

Ken di si’ ni ta nı ma mız için ver miş tir. Bu nun ya nın da Al lah, bi ze Ken -

di ni ta nıt mak ve in san lar dan ne ler is te di ği ni bil dir mek için ki tap lar

yol la mış tır. Ay rı ca Rab bi miz, is tek le ri ni ba zen ya zı lı ba zen de söz lü

ola rak in san la ra ak tar ma la rı için de Ken di seç ti ği ve çok üs tün ah lak

özel lik le ri ne sa hip pey gam ber le ri gö rev len dir miş tir.

Pey gam ber le rin sa yı sı nı tam ola rak bi le me yiz. Sa de ce Al lah'ın

gön der di ği son kut sal ki tap olan Ku ran'da bil di ri len pey gam ber le rin

isim le ri ni bi li riz. Al lah, bi ze bu pey gam ber le rin ha yat la rı nı gü zel dav -
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ra nış ve dü şün ce le re ör nek ola rak gös ter miş tir. Rab bi miz, gön der di ği

pey gam ber ler ara cı lı ğı ile in sa nın dün ya ha ya tın da ki dav ra nış ve ya -

şam şek li nin, ya ni di nin na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni an lat mış tır. İş te biz,

Al lah'ın bil dir me siy le, na sıl dav ra nış lar da bu lun ma mız ge rek ti ği ni,

ne yin da ha iyi ve gü zel ah la ka uy gun ol du ğu nu bi le bi li riz. Al lah'ın

be ğe nip bi ze kar şı lı ğın da ödül ve re ce ği dav ra nış la rı, be ğen me yip hoş -

nut ol ma dı ğı ve kar şı lı ğın da ce za ve re ce ği dav ra nış la rı da an cak

O'nun bil dir me siy le öğ re ni riz. 

Ku ran'da Al lah'ın ta rih bo yun ca tüm top lum la ra Ken di si’ ni an la -

ta cak el çi le ri ni gön der di ği ha ber ve ri lir. Pey gam ber ler gön de ril dik le ri

top lum la rı da ima uyar mış lar dır. On la rı Al lah'a iba det et me ye, dua et -

me ye ve O'nun is te dik le ri ni yap ma ya ça ğır mış lar dır. Ak si tak dir de ce -

za lan dı rı la cak la rı nı da bil dir miş ler dir. Ya ni top lum la rı nı uyar mış lar,

Al lah'ı ve di ni ni in kar eden le ri, kö tü lük ya pan la rı kor kut muş lar, ina nan

in san la rı da Al lah'ın ödül len di re ce ği ni müj de le miş ler dir. Çün kü Al lah

iyi in san la rı ölüm le rin den son ra cen net le müj de le mek te, kö tü le ri de ce -

hen nem ile kor ku tup baş la rı na ge le cek le re kar şı uyar mak ta dır. (Cen net

ve ce hen nem ko nu la rı nı ile ri ki bö lüm ler de da ha de tay lı an la ta ca ğız.)
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Al lah'ın in san la ra gön der di ği son pey gam ber, Hz. Mu ham med

(sav)'dir. Son kut sal ki tap da Ku ran'dır. 

Ku ran'dan ön ce gön de ri len ki tap la rı kö tü ni yet li in san lar de ğiş tir -

miş ler dir. Bu ki tap lar za man la de ğiş ti ril miş, unu tul muş ve ya kay bol -

muş lar dır. Bu yüz den on la rın asıl olan, ya ni ilk gön de ri len hal le ri gü -

nü mü ze ula şa ma mış tır. Ama Al lah bi ze, hiç bir şe kil de de ğiş ti ri le me -

ye ce ği ni bil dir di ği Ku ran'ı yol la mış tır. 

Pey gam be ri miz Haz re ti Mu ham med (sav) ve son ra ge len Müs lü -

man lar da Ku ran'ı çok iyi ko ru muş ve ço ğalt mış lar dır. Ku ran her ke sin

an la ya bi le ce ği gi bi apa çık tır. Ku ran'ı oku du ğu muz da bu nun Al lah'ın

sö zü ol du ğu nu he men an la rız. Gü nü mü ze ka dar bo zul ma dan gel miş

olan Ku ran Al lah'ın ko ru ma sı al tın da dır ve kı ya me te ka dar ge çer li

olan tek kut sal ki tap tır. 

Bu gün dün ya nın her ye rin de ki Ku ran'lar bir bi ri nin ay nı dır, ke li -

me si ne hat ta tek bir har fi ne va rın ca ya ka dar hiç bir fark lı lık yok tur.

Pey gam be ri mi z (sav)’in ya kın dost la rın dan ve ha li fe le rin den (ye ri ne

yö ne ti ci ola rak bı rak tı ğı ki şi) Hz. Os man'ın gü nü müz den 1400 se ne

ön ce yaz dır dı ğı Ku ran ile bu gün kü Ku ran'lar ara sın da da hiç bir fark -

lı lık yok tur. Hep si bi re bir ay nı dır. De mek ki Ku ran Pey gam ber Efen -

di mi z (sav)’e in di ril di ği ilk gün den be ri hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma dan

bu gü ne ka dar gel miş tir. Çün kü Al lah, Ku ran'ı kö tü ni yet li kim se le rin

de ğiş tir me sin den, boz ma sın dan ko ru muş tur. Al lah Ku ran'ı özel ola rak

ko ru ya ca ğı nı yi ne bir Ku ran aye tin de biz le re şöy le ha ber ver mek te dir:

Hiç şüp he siz, zik ri (Kur'an'ı) Biz in dir dik Biz; onun ko ru yu -

cu la rı da ger çek ten Bi ziz. (Hicr Su re si, 9)

Al lah bu ayet te ge çen "Biz" ke li me siy le Ken di si’ ni kas tet mek te -

dir. Al lah'tan baş ka bir ilah yok tur, O'nun bir or ta ğı, yar dım cı sı da
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yok tur. Al lah her şe ye gü cü ye ten, son suz bil gi ve kuv vet sa hi bi, tek

olan ilah tır. 

Al lah Ku ran'da Ken di si için ba zı yer ler de "Biz" ba zı yer ler de

"Ben" di ye hi tap et mek te dir. Ku ran'ın asıl di li olan Arap ça da "biz" ke -

li me si tek bir ki şi için de kul la nı lır. Kar şı ta raf ta güç, kud ret ve say gı

his si uyan dır mak için. Ay nı Türk çe de, kar şı da ki bir kim se ye, say gı

ama cıy la "sen" ye ri ne "siz" de mek gi bi. Ar tık ki ta bın bun dan son ra ki

bö lüm le rin de si ze su re ler den (ya ni Ku ran bö lüm le rin den) ve ayet ler -

den (ya ni Ku ran cüm le le rin den) ör nek ler ve re ce ğiz. On lar en doğ ru

söz ler dir. Çün kü bi zi ya ra tan ve bi zi biz den da ha iyi bi len Al lah'ın sö-

z le ri dir. 

Al lah Ku ran'da pey gam ber le rin ha yat la rın dan ör nek al ma mı zı bi -

ze bil dir miş tir. Bu ayet şöy le dir:

An dol sun, on la rın (pey gam ber le rin) kıs sa la rın da te miz akıl

sa hip le ri için ib ret ler var dır. (Yu suf Su re si, 111)

Al lah'ın bu ayet te dik kat çek ti ği in san, Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol -

du ğu nu bi lip ona gö re dü şü nen, ak lı nı kul la nıp Ku ran'ı an la ma ya ve

uy gu la ma ya ça lı şan in san dır.

Al lah, pey gam ber gön der di ği top lu lu ğu Ken di emir le ri ne uy mak -

tan so rum lu tut mak ta dır. İn san lar da ken di le ri ne Al lah'ın me sa jı ulaş -

tı ğı için ahi ret te he sap ve rir ken hiç bir ba ha ne öne sü re me ye cek ler dir.

Çün kü Al lah'ın el çi le ri gön de ril dik le ri top lum la ra, Al lah'ın var lı ğı nı

ve in san lar dan ne ler yap ma la rı nı is te di ği ni an la tır lar. Böy le ce, bu sö-

z le ri du yan ki şi le rin so rum lu lu ğu baş lar. 

Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir:

El çi ler; müj de ci ler (ya ni Al lah'ın ölüm den son ra iyi le re ve re -
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ce ği ödül le müj de le yen ler) ve uya rı cı lar (ya ni Al lah'ın ölüm -

den son ra kö tü le re ce za ve re ce ği ni söy le yen ler) ola rak (gön -

de ril di). Öy le ki el çi ler den son ra in san la rın Al lah'a kar şı (sa -

vu na cak) de lil le ri ol ma sın. Al lah, üs tün ve güç lü olan dır, hik -

met ve hü küm sa hi bi dir. (Ni sa Su re si, 165)

Al lah yer yü zün de bir çok in san top lu lu ğu ya rat mış tır. Bu top lu -

luk lar dan ba zı la rı ken di le ri ne gön de ri len el çi le rin an lat tık la rı nı ya lan -

la yıp on la rı el çi ola rak ka bul et me dik le ri ni söy le miş ler dir. Ve on la rın

söz le ri ni din le me dik le ri, Al lah'ın emir le ri ni ye ri ne ge tir me dik le ri için

ce za lan dı rıl mış lar dır. Al lah pey gam ber le ri ile, eğer Al lah'ın sö zü ne

uy maz lar sa dün ya da da kö tü bir kar şı lık ala cak la rı na da ir bu top lu luk -

la rı uyar mış tır. Bu na rağ men bu top lu luk lar pey gam ber le re kar şı gel -

me ye ve if ti ra at ma ya baş la mış lar, hat ta on la rı öl dür mek is te ye cek ka -

dar sal dır gan laş mış lar dır. Bu nun üze ri ne Al lah on la ra ha k et tik le ri ve

ala cak la rı nı söy le di ği kar şı lı ğı ver miş tir. Bu ka vim le rin yer le ri ne za -

man için de yep ye ni top lu luk lar geç miş tir. Ku ran'da Al lah böy le top -

lu luk la rın du ru mu nu şöy le bil dir mek te dir:

Ken di le rin den ön ce ni ce ne sil le ri yı kı ma uğ rat tı ğı mı zı gör -

mü yor lar mı? Biz, si zi yer le şik kıl ma dı ğı mız bir bi çim de on -

la rı yer yü zün de (bü yük bir güç ve ser vet le) yer le şik kıl dık;

gök ten üzer le ri ne sa ğa nak (bol yağ mur lar) yağ dır dık, ne hir -

le ri de alt la rın dan akar yap tık. Ama gü nah la rı ne de niy le Biz

on la rı yı kı ma uğ rat tık ve ar ka la rın dan baş ka ne sil ler var et -

tik. (Enam Su re si, 6)

Pey gam ber le rin ha yat la rın dan ve re ce ği miz ör nek ler de Al lah'ı

red de den bu top lu luk la ra kar şı Al lah'a iman eden in san la rın ör nek

dav ra nış la rı nı an la ta ca ğız.
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Ken di le rin den ön ce ni ce
ne sil le ri yı kı ma uğ rat tı ğı mı zı

gör mü yor lar mı?...

(Enam Su re si, 6)
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İlk İn san ve İlk Pey gam ber: Hz. Adem

Ha tır lar sak in sa nın ya ra tı lı şın dan bah se der ken ilk in sa nın Hz.

Adem ol du ğu nu söy le miş tik. Hz Adem ay nı za man da ilk pey gam ber -

dir. Ya ni ilk in san nes li ne Al lah he men bir pey gam ber de gön der miş

ve on la ra din le ri nin ne ola ca ğı nı ve Al lah için ne ler yap ma la rı ge rek -

ti ği ni öğ ret miş tir. 

İlk in san olan Adem Pey gam be re Al lah, ko nuş ma yı ve her şe yin

is mi ni öğ ret miş tir. Bu, Ku ran'da şöy le an la tı lır:

Ve Adem'e isim le rin hep si ni öğ ret ti. (Ba ka ra Su re si, 31)

Bu nun ne ka dar önem li ol du ğu nu dü şü nün. Al lah'ın ya rat tı ğı can lı -

lar için de sa de ce in san ko nu şa rak an la şır. Ko nuş mak in sa na ait bir özel -

lik tir. Et ra fın da ki eş ya la rı ta nı ma sı ve on la ra bir isim ver me si bun la rı

Al lah'ın ilk ola rak Adem Pey gam be re öğ ret me si sa ye sin de ol muş tur.

Adem Pey gam ber den son ra ge len ne sil de, şu an dün ya da ya şa -

yan in san lar gi bi dü şü ne bi len, ko nu şan, duy gu la rı olan, se vi nen, üzü -

len, el bi se gi yen, eş ya lar kul la nan, sa nat ve mü zik ka bi li ye ti olan in -

san lar dı. Bi lim adam la rı nın araş tır ma la rı so nu cu bu lu nan en es ki in -

san ka lın tı la rı nın ya nın da eş ya la rın, flüt gi bi mü zik alet le ri nin, du var

re sim le ri nin bu lun ma sı, bu söy le dik le ri mi zin ta ri hi de lil le ri dir.

Ya ni ba zı in san la rın id dia et ti ği gi bi ilk in san lar hiç bir za man ya -

rı in san-ya rı may mun gi bi vah şi ya ra tık lar ol ma dı lar. Za ten hiç bir

may mu nun ve ya baş ka can lı nın ko nu şa ma ya ca ğı nı, dü şü ne me ye ce ği -

ni, in san gi bi dav ra na ma ya ca ğı nı bi li yor su nuz. Bü tün bu ye te nek le ri

Al lah in sa na özel ola rak ver miş tir. (Bu ko nu ile il gi li da ha ön ce ya zıl -

mış olan "Ço cuk lar, Dar win Ya lan Söy le di" isim li ki ta bı mız da çok

de tay lı bil gi bu la bi lir si niz.) 

54



Fa kat ilk in sa nın Hz. Adem

ol du ğu nu ka bul et mek is te me yen

ba zı in san lar ken di le rin ce çe şit li

id di alar or ta ya at mış lar dır. İlk

in sa na sah te bir kim lik uy dur -

muş lar dır. Bun la rın ha ya li id di -

ala rı na gö re in san ve may mun

ay nı can lı dan, ya ni or tak bir ata -

dan za man için de de ği şik lik le re

uğ ra ya rak bu gün kü hal le ri ne

gel miş ler dir. Bu ga rip id di anın

na sıl ger çek leş ti ği ni so rar sa nız

tek ce vap var dır: "Te sa dü fen ol -

du". "Pe ki bu nu is pat la ya cak de -

lil var mı?" di ye so rar sa nız da

hiç bir de lil gös te re mez ler. Ya ni in sa nın baş ka bir can lı dan bu gün kü

ha li ne gel di ği id di ası nı ka nıt la ya cak tek bir ka lın tı bi le yok tur. 

"Geç mi şe ait ka lın tı lar ne ler dir?" di ye so rar sa nız, şöy le an la ta bi -

li riz: Ba zı can lı lar öl dük le ri za man ar ka la rın da iz le ri ni bı ra kır lar ve bu

iz le ri, ya ni ka lın tı la rı mil yon lar ca yıl hiç bo zul ma dan ka la bi lir. An cak

bu nun ola bil me si için o can lı nın ha va ile te ma sı nın ani den ke sil me si

ge re kir. Ör ne ğin bir kuş yer de du rur ken üze ri ne ani den bir kum yı ğı -

nı gel se ve ora da kuş öl se, bu ku şun ka lın tı la rı gü nü mü ze ka dar ge le -

bi lir. Ve ya ağaç lar dan akan ve ba la ben ze yen am ber de nen sı vı lar var -

dır. Ba zen bu am ber, bir bö ce ğin üze ri ne akar ve bö cek bu am be rin

için de ölür. Böy le ce sert le şe rek mil yon lar ca yıl hiç bo zul ma dan gü nü -

mü ze ka dar ge le bi lir. Biz de böy le ce çok es ki den ya şa mış olan can lı -
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lar hak kın da bil gi edi ne bi li riz. İş te can lı lar dan ka lan bu ka lın tı la ra

"fo sil" de nir. 

İlk in sa nın may mun ben ze ri bir can lı dan oluş tu ğu nu öne sü ren -

ler, bu nun la il gi li bir fo sil gös te re mez ler. Ya ni ya rı may mun-ya rı in -

san gi bi ga rip bir can lı nın fo si li dün ya üze rin de hiç bir za man bu lun -

ma mış tır. Fa kat söz ko nu su ki şi ler bu açık la rı nı ka pa mak için sah te

fo sil ler, sah te re sim ler, çi zim ler dü zen le miş ler ve bun la rı okul ki tap -

la rı na bi le koy muş lar dır. 

El bet te, bu sah te kar lık la rı za man la tek tek açı ğa çık mış ve bi lim

sah te kar lık la rı ola rak her yer de ya zıl mış tır. Ya ni bu in san la rın du ru -

mu baş ta an lat tı ğı mız çiz gi kah ra ma nın du ru mu gi bi dir. Bu gi bi in -

san lar inat çı ve akıl sız ol duk la rın dan, Al lah'ı ka bul et me le ri ve her şe -
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yi O'nun ya rat tı ğı nın far kı na var ma la rı ade ta im kan sız dır. Bun la rın

sa yı la rı git tik çe azal mak ta dır. Fa kat ha la ba zı okul lar da, ga ze te ler de,

der gi ler de bu yan lış dü şün ce le ri ni yay ma ya ça lış mak ta dır lar. İn san la -

rı inan dır mak için de söy le dik le ri nin çok bi lim sel ve doğ ru ol du ğu nu

ıs rar la tek rar eder ler. Oy sa akıl lı bi lim adam la rı nın or ta ya koy du ğu

her araş tır ma ve de lil may mu nun in sa na dö nüş me di ği ni bi lim sel ola -

rak da is pat et miş tir.

Hz. Adem, ya ni ilk in san bu gün kü in san lar gi bi dir ve Al lah, onu

özel ola rak ya rat mış tır. Bun lar Al lah'ın bi ze Ku ran'da bil dir di ği ger -

çek ler dir. Hz. Adem ile il gi li ola rak Al lah'ın Ku ran'da bi ze ha ber ver -

di ği çok önem li bir ko nu da ha var dır: Bü tün in san la rın düş ma nı olan

şey tan ve Hz. Adem ara sın da ge çen olay lar…
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- İn sa nın en bü yük düş ma nı: Şey tan

Şey tan ile il gi li ba zı şey ler bi li yor ola bi lir si niz. An cak si zi çok iyi

ta nı dı ğı nı ve si zi ne ya pıp edip kan dır ma ya ça lış tı ğı nı bi li yor mu su -

nuz? Pe ki ya si zi ki mi za man dost gi bi gö rü ne rek kan dır ma ya ça lı şan

şey ta nın ger çek ama cı nı bi li yor mu su nuz? Ge lin en ba şın dan baş la ya -

lım ve şey ta nın ne den bi zim en bü yük düş ma nı mız ol du ğu nu ha tır la -

ya lım. Bu nun için si ze Hz. Adem ve şey tan ara sın da ge çen ve Ku -

ran'da bil di ri len bir ola yı an la ta ca ğız.

Ku ran'a gö re şey tan, Hz. Adem'den bu ya na bü tün in san la rı Al -

lah yo lun dan sap tır mak için ça ba har ca yan ve kı ya me te ka dar da bu -

nun için uğ ra şa cak olan var lık la rın ge nel adı dır. Şey tan la rın en bü yü -

ğü ise, Hz. Adem'in ya ra tıl ma sıy la bir lik te Al lah'a is yan eden İb lis'tir.

Ku ran'dan öğ ren di ği mi ze gö re Al lah Hz. Adem'i ya rat mış ve me -

lek ler den bir say gı ifa de si ola rak ona sec de et me le ri ni is te miş ti. Me -

lek ler Al lah'ın em ri ni ye ri ne ge ti rir ken, İb lis Hz. Adem'e sec de et me -

di. Ken di si nin in san dan da ha üs tün bir ya ra tık ol du ğu nu öne sür dü.

İta at siz ve küs tah ol ma sı ne de niy le Al lah'ın hu zu run dan ko vul du. 

Al lah'ın hu zu run dan ay rıl ma dan ön ce, bu du ru ma düş me si ne ne -

den olan in san la rı ken di si gi bi sap tır mak için Al lah'tan sü re is te di.

Şey ta nın ama cı ken di si ne ta nı nan sü re için de in san la rı Al lah yo lun dan

şa şır tıp sap tır mak tı. Bu nun için her yo lu de ne ye cek ve in san la rın ço -

ğu nu ken di si ne uy du ra cak tı. Al lah şey ta nı ve ona uyan la rı ce hen ne me

dol du ra ca ğı nı bil dir di. Bu ra da an lat tı ğı mız olay lar Ku ran'da şöy le ha -

ber ve ril mek te dir:

An dol sun, Biz si zi ya rat tık, son ra si ze su ret (bi çim-şe kil) ver -

dik, son ra me lek le re: "Adem'e sec de edin" de dik. On lar da
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İb lis'in dı şın da sec de et ti ler; o, sec de eden ler den ol ma dı. 

(Al lah) De di: "Sa na em ret ti ğim de, se ni sec de et mek ten alı ko -

yan ney di?" (İb lis) De di ki: "Ben on dan ha yır lı yım; be ni

ateş ten ya rat tın, onu ise ça mur dan ya rat tın."

(Al lah:) "Öy ley se or dan in, or da bü yük len men se nin (hak -

kın) ol maz. He men çık. Ger çek ten sen, kü çük dü şen ler den -

sin." O da: "(İn san la rın) di ri le cek le ri gü ne ka dar be ni göz -

le(yip er te le.)" de di. (Al lah:) "Sen göz le nip-er te le nen ler den -

sin" de di.

De di ki: "Ma dem öy le, be ni az dır dı ğın dan do la yı on lar(ı in -

san la rı sap tır mak) için mut la ka se nin dos doğ ru yo lun da (pu -

su ku rup) otu ra ca ğım."

"Son ra mu hak kak ön le rin den, ar ka la rın dan, sağ la rın dan ve

sol la rın dan so ku la ca ğım. On la rın ço ğu nu şük re di ci bul ma ya -

cak sın."

(Al lah) De di: "Kı na nıp al çal tıl mış ve ko vul muş ola rak or dan

çık. An dol sun, on lar dan kim se ni iz ler se, ce hen ne mi siz ler le

dol du ra ca ğım." (Araf Su re si, 11-18)

Şey tan Al lah'ın hu zu run dan ko vul duk tan son ra, kı ya me te ka dar

sü re cek olan mü ca de le si ne baş la dı. İn san la rı al da ta rak sap tır mak için

on la ra so kul du. Sin si ce tu zak lar kur du, in san la rı hiç akıl la rı na gel me -

ye cek yön tem ler le kan dır dı. Şim di da ha iyi an la dı ğı nız gi bi, şey tan in -

sa na çok sin si ce yak la şa bi len bir düş man dır. Bu ne den le on dan sa kın -

mak için çok bü yük dik kat gös ter me niz ge re kir. 

Sa kın unut ma yın ki şey tan şu an da da si zi kan dır mak için bek li -

yor. Si zi bu ki ta bı oku mak tan, oku duk la rı nı zı dü şün mek ten alı koy ma -
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ya ça lı şı yor. Bir ar ka da şı nı za iyi lik yap ma nız dan, bü yük le ri ni zin sö -

zü nü din le me niz den, Al lah'a şük ret me niz den ve dua et me niz den, hep

doğ ru yu söy le me niz den si zi vaz ge çir me ye ça lı şı yor. Sa kın şey ta nın

si zi kan dır ma sı na, ya lan la rı ile si zi gü zel ah lak lı bir in san ol mak tan,

vic da nı nı zın se si ni din le ye rek ha re ket et mek ten alı koy ma sı na izin

ver me yin. 

Ak lı nı za kö tü bir dü şün ce gel di ğin de ya da ca nı nız gü zel bir şey

yap mak is te me di ğin de he men şey tan dan Al lah'a sı ğı nın ve Al lah'tan

yar dım is te yin. Al lah'ın Ku ran'da ha ber ver di ği gi bi şey ta nın iman eden

ki şi ler üze rin de hiç bir et ki si nin ol ma ya ca ğı nı da sa kın unut ma yın.

Hz. Nuh Pey gam ber

Nuh Pey gam ber de di ğer pey gam ber ler gi bi kav mi ni ya ni için de

ya şa dı ğı top lu lu ğu doğ ru yo la ça ğır mış tır. Al lah'a inan ma la rı nı, her -

şe yin Yaratıcı sı nın Al lah ol du ğu nu, baş ka şey le re tap ma ma la rı nı, ak -

si tak dir de Al lah'ın ken di le ri ni ce za lan dı ra ca ğı nı söy le miş tir. Bu olay,

Ku ran'da şöy le an la tı lır:

An dol sun, Biz Nuh'u kav mi ne gön der dik. (On la ra:) "Ben si -

zin için an cak apa çık bir uya rıp-kor ku tu cu yum." 

"Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin. Ben si ze (ge le cek olan)

acı bir gü nün aza bın dan kor ka rım" (de di). (Hud Su re si,

25-26)

Fa kat çok az ki şi ha ri cin de ken di si ne ina nan ol ma mış tır. Bu nun

üze ri ne Al lah Nuh Pey gam be re bü yük bir ge mi yap ma sı nı em ret miş -

tir. İna nan la rın bu ge mi sa ye sin de kur tu la ca ğı nı bil dir miş tir. 
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Nuh Pey gam be rin, et raf ta hiç de niz yok ken ge mi yap ma sı Al -

lah'a inan ma yan la rı çok şa şırt mış ve bu yüz den onun la alay et miş ler -

dir. Oy sa inan ma yan lar baş la rı na ge le cek le ri bil me mek te fa kat Al lah

bil mek te dir. Ge mi bi tin ce, gün ler ce sü ren çok şid det li yağ mur lar yağ -

mış, her ta ra fı su lar kap la yıp ka ra lar de ni ze dö nüş me ye baş la mış tır. O

za man ger çek le şen bu fe la ket gü nü müz de bi lim adam la rı ta ra fın dan

da doğ ru lan mış tır. Or ta do ğu böl ge sin de şim di dağ olan bir çok ye rin

bir za man lar su lar la kap lı ol du ğu na da ir de lil ler bu lun muş tur. 

Te le viz yon da çe şit li ül ke ler de olan sel fe la ket le ri ni gör müş sü -

nüz dür. Böy le fe la ket ler de, in san lar ça tı la ra çı kıp yar dım gel me si ni

bek ler ler, on la ra an cak de niz mo tor la rı ya da he li kop ter ler le yar dım

ulaş tı rı la bi lir. O dö nem de ise Hz. Nuh'un ge mi sin den baş ka on la rı

kur ta ra cak hiç bir şey ol ma mış tır. İş te Nuh Pey gam ber za ma nın da

olan ve 'Nuh Tu fa nı' ola rak ad lan dı rı lan bu olay, o dö nem de ki pey -

gam be re inan ma yan, inanç sız in san la rı ce za lan dır mak için Al lah'ın

özel ola rak mey da na ge tir di ği bir ce za dır. Al lah'ı din le me yen, O'nun

Nuh Pey gam ber ara cı lı ğı ile gön der di ği uya rı la ra yüz çe vi ren, şı ma -

rık, kö tü huy lu in san la rın hiç bi ri o ge mi ye bin me miş, ken di le ri ni Al -

lah'tan baş ka şey le rin ko ru ya ca ğı nı zan net miş ler dir. Al lah'a de ğil baş -

ka var lık la ra gü ven miş ler dir.

Hal bu ki Al lah di le mez se bi zi hiç bir şey ko ru ya maz. Bu ger çe ği

bil me yen in san lar te pe le re, yük sek yer le re çık ma la rı na rağ men dev dal -

ga lar on la ra da ulaş mış, böy le ce bo ğu lup git miş ler dir. Çok az sa yı da in -

san Al lah'a ina nıp gü ven miş, Nuh Pey gam ber le be ra ber ge mi ye bin miş

ve kur tul muş tur. Yan la rı na da yi ne Al lah'ın em ri ile di şi ve er kek çe şit -

li tür den hay van lar al mış lar dır. Ku ran'da bu ko nu şöy le an la tıl mak ta dır:
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Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la mış tı; böy le ce ku -

lu muz (Nuh)u ya lan la dı lar ve: "De li dir" de di ler. O 'bas kı al -

tı na alı nıp en gel len miş ti.'

So nun da Rab bi ne dua et ti: "Ger çek ten ben, ye nik düş müş

du rum da yım. Ar tık Sen (bu ka fir top lum dan) in ti kam al."

Biz de 'bar dak tan bo şa nır ca sı na akan' bir su ile gö ğün ka pı -

la rı nı aç tık.

Ye ri de 'coş kun kay nak lar' ha lin de fış kırt tık. Der ken su, tak -

dir edil miş bir işe kar şı (hük mü mü zü ger çek leş tir mek üze re)

bir leş ti.
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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. İn kâr edil miş-

nan kör lük edil miş olan (Nuh)a bir mü ka fat 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? (Ka -

mer Su re si, 9-16)

Bü tün pey gam ber ler gön de ril dik le ri top lum la ra ben ze ri şe kil de

ay nı ko nu la rı an lat mış lar ve on la rı Al lah'a iba det et me ye ça ğır mış lar -

dır. Bu gö rev le ri ni ya par ken de o in san lar dan her han gi bir kar şı lık is -
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te me miş ler dir. Çün kü Al lah'ın söz le ri ni ken di top lum la rı na ile ten bu

in san la rın hiç bir çı kar la rı yok tur. Sa de ce Al lah on la rı gö rev len dir di ği

için ve Al lah'ı çok sev dik le ri, O'nun da ken di le ri ni sev me si ni is te dik -

le ri ve O'ndan kor kup çe kin dik le ri için bu gö re vi ya par lar. Ve bu sı -

ra da baş la rı na bir çok olay ge lir; sı kın tı ya, ezi ye te, if ti ra ya uğ rar lar.

Hat ta geç miş te ba zı pey gam ber ler in kar cı lar ta ra fın dan öl dü rül mek is -
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ten miş, iç le rin den öl dü rü len ler de ol muş tur. An cak pey gam ber ler yal -

nız ca Al lah'tan kor kan in san lar ol duk la rı için, kar şı laş tık la rı hiç bir

zor luk on la rı doğ ru yol dan dön dür me miş tir. Ya şa dık la rı zor luk la rın

kar şı lı ğı nı Al lah'ın dün ya da ve ölüm den son ra ki ahi ret ha ya tın da ek -

sik siz ola rak ve re ce ği ni hiç bir za man unut ma mış lar dır.
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Hz. İb ra him Pey gam ber

Bu bö lüm de Ku ran'da adı ge çen bü tün pey gam ber le ri te ker te ker

an lat ma ya ca ğız. Fa kat, Ku ran'da ba zı özel lik le ri önem le vur gu la nan

pey gam ber le rin ha yat la rın da n ör nek le re yer ve re ce ğiz. 

Hz. İb ra him de bu pey gam ber ler den bi ri dir. O, da ha çok genç

yaş ta iken ve çev re sin de ken di si ne Al lah'ın var lı ğı nı an la tan hiç kim -

se yok ken, ken di ken di ne gök yü zü nü in ce le ye rek tüm var lık la rı

Al lah'ın ya rat tı ğı nı fark et miş ti. Bu ko nu Ku ran'da şöy le an la tı lır:

(İb ra him) Ge ce, üs tü nü ör tüp bü rü yün ce bir yıl dız gör müş

ve de miş ti ki: "Bu be nim Rab bim dir." Fa kat kay bo lu ve rin -

ce: "Ben kay bo lup-gi den le ri sev mem" de miş ti. 

Ar dın dan Ay'ı, (et ra fa ay dın lık sa çar) do ğar gö rün ce: "Bu

be nim Rab bim" de miş, fa kat o da kay bo lu ve rin ce: "And ol -

sun" de miş ti, "Eğer Rab bim be ni doğ ru yo la er dir mez se ger -

çek ten sap mış lar top lu lu ğun dan olu rum."

Son ra gü ne şi (et ra fa ışık lar sa ça rak) do ğar gö rün ce: "İş te bu

be nim Rab bim, bu en bü yük" de miş ti. Ama o da kay bo lu ve -

rin ce, kav mi ne de miş ti ki: "Ey kav mim, doğ ru su ben si zin

şirk (Al lah'a or tak, eş) koş mak ta ol duk la rı nız dan uza ğım."

"Ger çek şu ki, ben bir mu vah hid (Al lah'ı tek Yaratıcı ka bul

eden) ola rak yü zü mü gök le ri ve ye ri ya ra ta na çe vir dim. Ve

ben müş rik ler den (Al lah'a or tak ko şan) de ği lim." (Enam Su -

re si, 76-79)

Yi ne İb ra him Pey gam ber, için de ya şa dı ğı top lu mu Al lah'tan baş -

ka sı na tap ma ma la rı için şöy le uyar mış tır:

On la ra İb ra him'in ha be ri ni de ak tar-oku:
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Ha ni, ba ba sı na ve kav mi ne: "Siz ne ye kul luk edi yor su nuz?"

de miş ti.

De miş ler di ki: "Put la ra (ken di yap tık la rı ve de ğer ver dik le ri

çe şit li hey kel le re) ta pı yo ruz, bu nun için sü rek li on la rın önün -

de bel bü küp eği li yo ruz."

De di ki: "Pe ki, dua et ti ği niz za man on lar si zi işi ti yor lar mı?"

"Ya da si ze bir ya rar la rı ve ya za rar la rı do ku nu yor mu?"

"Ha yır" de di ler. "Biz ata la rı mı zı böy le ya par lar ken bul -

duk."

(İb ra him) De di ki: "Şim di, ne ye tap mak ta ol du ğu nu zu gör -

dü nüz mü?"

"Hem siz, hem de es ki ata la rı nız?"

"İş te bun lar, ger çek ten be nim düş ma nım dır; yal nız ca alem -

le rin Rab bi ha riç". 
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"Ki be ni ya ra tan ve ba na hi da yet (doğ ru yo lu) ve ren O'dur;"

"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 (ahi ret te he sap) gü nü ha ta la rı mı ba ğış la ya ca ğı nı um du -

ğum da O'dur;" (Şu ara Su re si, 69-82)

Hz. İb ra him, o de vir de ki kra la ve hal ka, yu ka rı da ki şe kil de

"Al lah'a iman edin" di ye di ni an la tın ca, ona düş man olan lar onu öl -

dür me ye kal kış tı lar. Bü yük çe bir ateş ya kıp Hz. İb ra him'i içi ne at tı lar.

Fa kat Al lah onu ko ru du ve ateş ten sa pa sağ lam kur tar dı. Bu olay Ku -

ran'da şöy le an la tı lır:
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Bu nun üze ri ne kav mi nin

(İb ra him'e) ce va bı yal nız ca:

"Onu öl dü rün ya da ya kın"

de mek ol du. Böy le ce Al lah

onu ateş ten kur tar dı. Şüp -

he siz bun da, iman eden bir

ka vim için ayet ler var dır.

(An ke but Su re si, 24)

Biz de de dik ki: "Ey ateş,

İb ra him'e kar şı so ğuk ve es-

en lik ol." (En bi ya Su re si,

69)

Her şe yi ya ra tan ve kont rol

eden Al lah'tır. Ateş de Al lah'ın em -

riy le İb ra him Pey gam be ri yak ma -

mış tır. İş te bu, Al lah'ın bir mu ci ze -

si dir. Al lah'ın gü cü nün her şe ye yet ti ği ni çok iyi gös te ren ör nek ler den

bi ri dir. Çün kü yer yü zün de ki her şey Al lah'ın iz ni ile ger çek le şir. O, di -

le me di ği sü re ce bir in sa na hiç bir şey za rar ve re mez, hiç  kim se bir baş -

ka in sa nı öl dü re mez. Ku ran'da Al lah şöy le bil dir mek te dir:

Al lah'ın iz ni ol mak sı zın hiç bir ne fis (can) için öl mek yok tur.

O, sü re si be lir til miş bir ya zı dır (ka der ya zı sı)... (Al-i İm ran

Su re si, 145)

Al lah'ın İb ra him Pey gam ber için di le di ği ölü mün za ma nı gel me -

di ği için, ate şe atıl dı ğı hal de öl me miş, Al lah onu ora dan kur tar mış tır. 

Al lah, Ku ran'ın baş ka bir aye tin de de İb ra him Pey gam be rin çok

üs tün bir ah la kı ol du ğu nu şöy le an la tır:
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Doğ ru su İb ra him, yu mu şak huy lu, duy gu lu ve gö nül den

(Al lah'a) yö ne len bi riy di. (Hud Su re si, 75)

Al lah iyi huy lu ve ken di si ne çok bağ lı olan in san la rı se ver. Bu

ayet ten de an la dı ğı mız gi bi, efen di ol mak, asi ruh lu ol ma mak, Al -

lah'ın emir le ri ne tam tes li mi yet li ol mak Al lah Ka tın da çok önem li

özel lik ler den dir.

Hz. Mu sa Pey gam ber

Hz. Mu sa da Ku ran'ın bir çok ye rin de ba şın dan ge çen olay lar an -

la tı lan bir pey gam ber dir. Ken di si ne kut sal ki tap lar dan bi ri olan Tev -

rat gön de ril miş tir. Fa kat Tev rat, Mu sa Pey gam be rin ölü mün den son -

ra in san lar ta ra fın dan de ğiş ti ril di ği için gü nü müz de asıl ha li bu lun ma -

mak ta dır. Ama de ğiş ti ril miş şek li ni Mu se vi ler ha la kut sal ki tap zan -

ne de rek oku mak ta dır lar. Gü nü müz de ki Mu se vi le rin oku yup inan dık -

la rı bu ki tap, Mu sa Pey gam be -

rin ge tir di ği kut sal ki tap ol ma dı -

ğı için on lar doğ ru bir ina nı şa

sa hip de ğil dir ler.

Biz Hz. Mu sa'nın ya şa mı

ve gü zel ah la kı ile il gi li tüm bil -

gi le ri Ku ran'dan öğ re ni riz. Ku -

ran'da bil di ril di ği ne gö re, es ki

Mı sır hü küm dar la rı na "fi ra vun"

de nir di. Bun la rın bir ço ğu

Al lah'a inan ma yan, ken di le ri ni
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Tev rat, Mu sa Pey gam ber den son ra
ba z› kö tü ni yet li in san lar ta ra f›n dan
de ¤ifl ti ril mifl tir. Bu ne den le gü nü -
müz de oku nan Tev rat Allah'›n Hz.
Mu sa'ya gön der di ¤i ori ji nal ha lin -
den çok fark l›d›r. 
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M› s›r hü küm dar la r› na "fi ra vun" de nir di. Bun la r›n bir ço ¤u Allah'a inan ma yan,
ken di le ri ni kut sal bir ki fli gi bi gö ren, çok ki bir li in san lar d›.

kut sal bir ki şi gi bi gö ren, çok ki bir li in san lar dı. Mu sa Pey gam be ri de

Al lah bu fi ra vun la rın en za lim le rin den bi ri si ne gön der miş ti. 

Hz. Mu sa'nın ha ya tın dan bi ze ha ber ler ve ren ayet le ri okur ken üz-

e rin de du rul ma sı ge re ken önem li bir ko nu, ka der dir. Hz. Mu sa'nın Fi -

ra vun'un sa ra yı na gön de ri li şi şöy le ol muş tur:

Tam Hz. Mu sa'nın doğ du ğu sı ra da, Fi ra vun za lim ce bir emir ver -

miş ve ül ke sin de ki tüm er kek ço cuk la rın öl dü rül me si ni is te miş tir. Hz.
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Mu sa da ölüm teh li ke siy le kar şı laş mış tır. An cak Al lah Hz. Mu sa'nın

an ne si ne oğ lu nu su ya bı rak ma sı nı söy le miş ve so nun da onu Fi ra -

vun'un ala ca ğı nı ve onun ken di si ne ge ri dö nüp pey gam ber ola ca ğı nı

bil dir miş ti. An ne si Hz. Mu sa'yı bir san dı ğın içi ne yer leş ti re rek su ya

bı rak tı. Ne hir de ba şı boş iler le yen bu san dık bir sü re son ra Fi ra vun'un

ka rı sı ta ra fın dan bu lun du ve Hz. Mu sa da ha be bek ken bü yü tül mek

üze re sa ra ya alın dı. Böy le ce Fi ra vun, ile ri de ken di si ne Al lah'ı an la ta -

cak, yan lış fi kir le ri ne kar şı ko ya cak olan in sa nı, bil me den ya nı na al -

mış ve bü yüt müş tür. Her şe yi bi len Al lah, Fi ra vun'un Hz. Mu sa'yı ne -
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hir de bu lup, onu sa ra yın da ye tiş ti re ce ği ni de bil mek te dir.

Hz. Mu sa doğ du ğun da onun bir san dık için de su ya bı ra kı la ca ğı,

Fi ra vun'un onu bu la ca ğı, so nun da ise Hz. Mu sa'nın bir pey gam ber

ola ca ğı bel liy di. Çün kü Al lah onun ka de ri ni öy le be lir le miş ti. Al lah

bu nu Hz. Mu sa'nın an ne si ne bil dir di. 

Bu ra da Hz. Mu sa'nın ha ya tın da ki tüm de tay la rın en in ce ay rın tı -

sı na ka dar Al lah Ka tın da ka der de be lir len miş ol du ğu na ve ay nen tak -

dir edil di ği gi bi ger çek leş ti ği ne dik kat et mek ge re kir. 

Hz. Mu sa bü yü dük ten son ra Mı sır'dan ay rıl dı, bir sü re bir baş ka



Zalim Fi ra vun, Mu sa Peygambere ina nan
top lu lu ¤u esir tu tu yor, on la r› kö le ola rak
ça l›fl t› r› yor du. 
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ül ke de ya şa dı ve son ra da Al lah onu pey gam ber ola rak gö rev len dir di.

Ve Mu sa Pey gam be re yar dım cı ola rak kar de şi Hz. Ha run'u gön der di. 

İki si bir den bu za lim Fi ra vun'un kar şı sı na çı kıp Al lah'ı ve O'nun

emir le ri ni an lat tı lar. Mu sa Pey gam be rin yap tı ğı çok zor bir iş ti. Çün -

kü Al lah'ı in kar eden çok za lim bir hü küm da rın kar şı sı na çı kıp çe kin -

me den onu, Al lah'ı ta nı ma ya ve O'na iba det et me ye ça ğır mış tı. Ku -

ran'da Hz. Mu sa'nın bu da ve ti şöy le an la tıl mak ta dır:

Son ra bun la rın (pey gam ber le rin) ar dın dan Mu sa'yı ayet le ri -

miz le (söz le ri miz-de lil le ri miz le) Fi ra vun'a ve ön de ge len çev -

re si ne gön der dik; on lar ona (ayet le ri mi ze) hak sız lık et ti ler.

İş te boz gun cu luk çı ka ran la rın na sıl bir so na uğ ra dık la rı na

bir bak. 
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Fi ra vun'un bü tün ina nan la r› yok et me yi dü flün dü ¤ü an la fl› l›n ca iman eden ler
Hz. Mu sa ön der li ¤in de M› s›r'dan kaç t› lar.

Mu sa de di ki: "Ey Fi ra vun, ger çek ten, ben alem le rin

Rab bin den (ya ni bü tün her şe yi ya ra tıp dü zen le yen den) bir

el çi yim."

"Be nim üze rim de ki yü küm lü lük, Al lah'a kar şı an cak ger çe ği

söy le mek tir. Rab bi niz ’den si ze apa çık bir bel ge ile gel dim.

Ar tık İs ra ilo ğul la rı nı (Mu sa'nın ken di top lu mu) be nim le

gön der." (Araf Su re si, 103-105)

Fi ra vun ise ken di ni be ğen miş ve ki bir li bir in san dı. Bü tün gü cün

ken din de ol du ğu nu zan ne dip Al lah'a baş kal dır mış tı. Hal bu ki Fi ra -

vun'a o gü cü, ma lı ve top rak la rı ve ren de Al lah'tır. Ama Fi ra vun akıl -

sız ol du ğu için bu ger çe ği an la ya ma mış tır.

Hz. Mu sa'ya kar şı çı kan ve iman et me yen Fi ra vun, da ha ön ce de

söy le di ği miz gi bi, çok za lim bir in san dı. Mu sa Pey gam be re ina nan



top lu lu ğu (İs ra ilo ğul la rı) esir tu tu yor, on la rı kö le ola rak ça lış tı rı yor du.

So nun da Fi ra vun'un Hz. Mu sa'yı ve bü tün ina nan la rı yok et me yi dü -

şün dü ğü an la şı lın ca bu top lu luk Hz. Mu sa ön der li ğin de Mı sır'dan kaç -

tı. İs ra ilo ğul la rı ve Hz. Mu sa, ön le ri ne çı kan de niz le ar ka la rın dan ge -

len Fi ra vun'un or du su ara sın da kal dı lar. Ama Mu sa Pey gam ber böy le

ça re siz gi bi gö rü nen bir du rum da bi le as la umu du nu ve Al lah'a gü ve -

ni ni kay bet me di. Al lah, bir mu ci ze ya ra ta rak ina nan la rın geç me si için

de ni zi iki ye yar dı ve de niz de bir yol aç tı. Bu, Al lah'ın Mu sa Pey gam -

Hz. Mu sa ve ya n›n da ki ler ön le ri ne ç› kan de niz le, ar ka la r›n dan ge len Fi ra -
vun'un or du su ara s›n da kal d› lar. Ama Mu sa Pey gam ber as la umu du nu ve
Allah'a olan gü ve ni ni kay bet me di. Allah, ina nan la r›n geç me si için de ni zi iki ye
yar d› ve de niz de bir yol aç t›. Bu, Allah'›n Mu sa Pey gam be re ver di ¤i bü yük
mu ci ze ler den bi ri si dir. ‹na nan lar ge çin ce de niz ka pan d›, on la r› ta kip eden Fi -
ra vun ve or du su ise su da bo ¤ul du lar. 
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be re ver di ği bü yük mu ci ze ler den bi ri si dir. İna nan lar ge çin ce de niz ka -

pan dı, on la rı ta kip eden Fi ra vun ve or du su ise su da bo ğul du lar.

Al lah Ku ran'da bu mu ci ze vi ola yı şöy le bil dir mek te dir:

Fi ra vun ai le si nin ve on lar dan ön ce ki le rin gi diş tar zı gi bi. On -

lar, Rab le ri nin ayet le ri ni ya lan la dı lar; Biz de gü nah la rı do la -

yı sıy la on la rı he lak et tik. Fi ra vun or du su nu su da boğ duk.

On la rın tü mü zul me den kim se ler di. (En fal Su re si, 54)

Tam öle ce ği ni an la dı ğı sı ra da Fi ra vun Al lah'a inan dı ğı nı söy le -

ye rek ken di si ni kur tar ma sı nı is te miş tir. Fa kat son an da ki bu piş man -

lı ğı fay da et me miş tir. Çün kü Al lah, yap tı ğı mız ha ta lar dan an cak sa -

mi mi ola rak piş man olur sak bi zi af fe de ce ği ni bil dir miş tir. Al lah çok

ba ğış la yı cı dır. Ama in sa nın tam öle ce ği ni an la dı ğı sı ra da ki piş man lı -

ğı, sa mi mi ve za ma nın da du yu lan bir piş man lık ol ma dı ğın dan fay da

et me ye bi lir. Fi ra vun'a da böy le ol muş tur. O hal de bi zim unut ma ma -

mız ge re ken şu dur: Ha ya tı mız bo yun ca Al lah'ın hoş nut ola ca ğı şe kil -

de ya şa ma lı ve Fi ra vun'un düş tü ğü ha ta ya düş me me li yiz. Çün kü ha -

ya tı mı zı Ku ran'a uy gun gü zel bir ah lak la ge çir mez sek, Ku ran'da em -

re di len le ri yap maz sak, ölüm anın da piş man ol ma mız fay da et me ye bi -

lir.

Hz. Yu nus Pey gam ber 

İn san ne ka dar zor ve ça re siz du rum da olur sa ol sun da ima Al lah'a

gü ven me li ve O'n dan yar dım is te me li dir. Bi raz ön ce de an lat tı ğı mız

gi bi, Mu sa Pey gam ber Fi ra vun'un or du su ile ön le rin de ki de niz ara sın -

da ka lın ca as la umut suz lu ğa düş me miş ve Al lah'a gü ven miş ti. İş te

Yu nus Pey gam be rin dav ra nı şı da böy le gü zel bir dav ra nı şın ör nek le -
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Hz. Yu nus ilk ön ce bin di ¤i ge mi de ki ler
ta ra f›n dan de ni ze at›l d›. Son ra de niz de
ken di si ni dev bir ba l›k yut tu. Allah Yu -
nus Pey gam be ri umut suz gi bi gö rü nen
böy le bir du rum dan kur tar m›fl t›r.

rin den dir. 

Yu nus Pey gam ber, ilk ön ce le ri Al lah'ın ken di si ne ver di ği gö re ve

rağ men uyar ma sı ge re ken top lu mu terk et miş ti. Bu nun üze ri ne Al lah

onu çe şit li de ne me ler den ge çir di. Hz. Yu nus ilk ön ce bin di ği ge mi de -

ki ler ta ra fın dan de ni ze atıl dı. Son ra de niz de ken di si ni dev bir ba lık

yut tu. Bu olay la rın üze ri ne Hz. Yu nus yap tı ğın dan do la yı piş man ol -

du ve Al lah'a sı ğı nıp dua et ti. Ku ran'da bu olay şöy le an la tı lır: 

Ba lık sa hi bi (Yu nus'u da); ha ni o, kız mış va zi yet te git miş ti

ki; bun dan do la yı ken di si ni sı kın tı ya dü şür me ye ce ği mi zi san -

mış tı. (Ba lı ğın kar nın da ki) Ka ran lık lar için de: "Sen den baş -

ka ilah yok tur, sen Yü ce sin, ger çek ten ben zul me den ler den

ol dum" di ye çağ rı da bu lun muş tu.
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Bu nun üze ri ne du ası na ica bet et tik ve onu üzün tü den kur tar -

dık. İş te Biz, iman eden le ri böy le kur ta rı rız. (En bi ya Su re si,

87-88)

Al lah, Ken di si’ ne gü ve nip, dua et me sey di Hz. Yu nus'un ba şı na

ge le cek le ri Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

Eğer (Al lah'ı çok ça) tes bih eden ler den (anan lar dan, yü cel -

ten ler den) ol ma say dı,

Onun kar nın da (in san la rın) di ri lip-kal dı rı la cak la rı gü ne ka -

dar ka la kal mış tı.

So nun da o has ta bir du rum day ken çıp lak bir ye re at tık.

Ve üze ri ne, sık-ge niş yap rak lı (dış et ki le re kar şı ko ru mak

için) (ka ba ğa ben zer) tür den bir ağaç bi tir dik.
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Hz. Yu suf, ku yu dan su çe ken bir ker van taraf›ndan kurtar›larak M›s›r'da bir
yöneticinin saray›na götürülmüfltür.

Onu yüz bin ve ya (sa yı sı) da ha da ar tan (bir top lu luk)a (pey -

gam ber ola rak) gön der dik. (Saf fat Su re si, 143-147)

Al lah Yu nus Pey gam be ri ta ma men umut suz gi bi gö rü nen bir du -

rum dan kur tar mış tır. Bu, Al lah'tan hiç bir za man umut ke sil me ye ce ği -

ne da ir açık bir işa ret tir. Ku ran'da bil di ri len bu olay la rı oku yup öğ re -

nen biz le rin yap ma sı ge re ken de, her ne zor luk la kar şı la şır sak kar şı la -

şa lım, da ima Al lah'a dua edip O'ndan yar dım di le mek tir.

Hz. Yu suf Pey gam ber

Ku ran'da Yu suf Pey gam be rin ba şın dan ge çen ler çok uzun ve de -

tay lı bir şe kil de an la tıl mış tır. Bu ra da kı sa ca an la tıp, Hz. Yu suf'un ah -

la kın dan na sıl ör nek al ma mız ge rek ti ği ni gö re ce ğiz. 

Hz. Yu suf, Ya kup Pey gam be rin oğul la rın dan bi ri dir. Kü çük yaş -

ta kar deş le ri onu kıs kan dık la rı için çöl de bir ku yu ya atıp ba ba la rı na da



"onu bir kurt ye di" di ye ya lan söy le miş ler dir. Ku yu dan su çe ken bir

ker van onu bu lup Mı sır'da bir yö ne ti ci nin sa ra yı na gö tür müş tür. Ora -

da bir olay dan do la yı if ti ra ya uğ ra yıp zin da na atıl mış ve se ne ler ce zin -

dan da kal mış tır. 

So nun da suç suz ol du ğu an la şıl mış, zin dan dan çı ka rıl mış, çok gü -

ve ni lir ve akıl lı bir in san ol du ğu için Mı sır'da ha zi ne nin ba şı na ge ti ril -

miş, yö ne ti ci ol muş tur. Ken di si ne za ma nın da ezi yet eden kar deş le ri ni

de af fet miş tir. 

Yu suf Pey gam ber çok üs tün bir ah la ka sa hip tir. Al lah onu bir çok

şe kil de de ne miş, ku yu gi bi kur tul ma sı im kan sız gö rü nen bir yer den

çı ka rıp en so nun da onu üs tün bir ma ka ma ge tir miş tir. Yu suf Pey gam -

ber ba şı na ge len her olay da Al lah'a dua et miş, O'na yö nel miş tir. Se ne -

ler ce suç suz ol ma sı na rağ men ha pis te kal dı ğı hal de bu nun Al lah'ın bir

de ne me si ol du ğu nu unut ma mış tır. Ha pis te ya nın da bu lu nan la ra hep

Al lah'ın gü cü nü ve bü yük lü ğü nü an lat mış tır. Bu ka dar zor şart lar al -

tın da Al lah'a olan gü ven ve bağ lı lı ğı nı ko ru ma sı, onun çok üs tün bir

ah lak sa hi bi ol du ğu nu bi ze gös ter mek te dir.

Hz. Eyüp Pey gam ber

İn sa nın ba şı na ge len le re kar şı sa bır lı ol ma sı çok önem li bir Müs -

lü man özel li ği dir. Hz. Eyüp ken di si ne çok sı kın tı ve ren bir has ta lık la

de nen miş tir. Ama Eyüp Pey gam ber has ta lı ğı nın geç me si için sa de ce

Al lah'tan yar dım is te miş ve O'na gü ven miş tir. Al lah onun du ası üze -

ri ne has ta lı ğı nın na sıl iyi le şe ce ği ni ken di si ne bil dir miş tir. Hz.

Eyüp'ün üs tün ah la kı ve du ası Ku ran'da şöy le an la tı lır:

Ku lu muz Ey yub'u da ha tır la. Ha ni o: "Her hal de şey tan, ba -
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na kah re di ci (çok can ya kı cı) bir acı ve azab do kun dur du"

di ye Rab bi ne ses len miş ti.

"Aya ğı nı dep ret.(ye re vur) İş te yı ka na cak ve içe cek so ğuk

(su, di ye vah yet tik). 

... Ger çek ten, Biz onu sab re di ci bul duk. O, ne gü zel kul du.

Çün kü O, (da ima Al lah'a) yö ne lip-dö nen bi riy di. (Sad Su re -

si, 41-44)

Ba zı in san lar, has ta lık, acı, sı kın tı gi bi zor luk lar la kar şı laş tık la rı

za man he men ümit siz li ğe ka pı lır lar. Ba zı la rı ise is yan kar bir ta vır içi -

ne gi rer ler. Oy sa bun lar çok yan lış dü şün ce ler dir. Hz. Eyüp ör ne ği de

bi ze gös ter mek te dir ki, Al lah en üs tün kul la rı na bi le çe şit li dert ler ve

sı kın tı lar ve re bi lir. Bun da ki amaç, in sa nın ol gun lu ğu nu ar tır mak ve

Al lah'a olan bağ lı lı ğı nı sı na mak ta dır. 
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Biz de ba şı mı za ge len her sı kın tı kar şı sın da Al lah'a dua et me li ve

O'na gü ven me li yiz. Hz. Eyüp gi bi sab re den ve da ima Al lah'a yö ne lip

dö nen in san lar ol ma lı yız. O za man Al lah hem dert le ri mi zi gi de rir,

hem de ya şa dı ğı mız sı kın tı la ra kar şı lık ola rak dün ya da ve ahi ret te bi -

ze bü yük mü ka fat ve rir. 

Hz. İsa Pey gam ber

İsa Pey gam be ri Al lah özel bir ya ra tı lış la ya rat mış tır. Al lah onu

da Adem Pey gam ber gi bi ba ba sı ol ma dan dün ya ya ge tir miş tir. Bu,

Ku ran'da şöy le ha ber ve ri lir: 

Şüp he siz, Al lah Ka tın da İsa'nın du ru mu, Adem'in du ru mu

gi bi dir. Onu top rak tan ya rat tı, son ra ona "ol" de me siy le o da

he men olu ver di. (Al-i İm ran Su re si, 59)

Haz re ti İsa, Ku ran'da an ne si nin adıy la, ya ni Mer ye moğ lu İsa ola -

rak ge çer. Hz. Mer yem Al lah'ın tüm ka dın la ra ör nek kıl dı ğı çok de -

ğer li bir Müs lü man dır. Son de re ce if fet li ve Al lah'a çok bağ lı bir mü -

min dir. Al lah ona, ço cu ğu nun pey gam ber ola ca ğı nı müj de le miş tir.

Al lah Mer ye moğ lu İsa'yı Pey gam ber yap mış ve ona kut sal ki tap -

lar dan İn cil'i ver miş tir. (İn cil de Hz. İsa'dan son ra kö tü ni yet li in san -

lar ta ra fın dan de ğiş ti ril miş tir. Bu gün eli miz de ger çek İn cil yok tur.)

Al lah Hz. İsa'ya bir çok mu ci ze ler de ve re rek top lu ma ger çek le ri an -

lat mak la gö rev len dir miş tir. Da ha be bek ken ko nu şa rak Al lah'ı an lat -

mış tır. İsa Pey gam ber ken di sin den son ra ge le cek olan Pey gam be ri miz

Hz. Mu ham med (sav)'i de müj de le miş tir. Pey gam be ri mi z (sav)’in bir

adı da Ah met'tir. Hz. İsa'nın Pey gam be ri mi z (sav)’i müj de le yi şi Ku -

ran'da bi ze şöy le bil di ril mek te dir:
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Ha ni Mer yem oğ lu İsa da: "Ey İs ra ilo ğul la rı,

ger çek ten ben, si zin için Al lah'tan gön de ril miş

bir el çi yim. Ben den ön ce ki Tev rat'ı doğ ru la yı cı

ve ben den son ra is mi "Ah met" olan bir el çi nin de

müj de le yi ci si yim" de miş ti. Fa kat o, on la ra apa -

çık bel ge ler le (çe şit li mu ci ze ler le) ge lin ce: "Bu,

açık ça bir bü yü dür" de di ler. (Saff Su re si, 6)

İsa Pey gam be re, ya şa dı ğı dö nem de ina nıp yar dım cı

olan çok az in san ol muş tur. İsa Pey gam be rin düş man la rı

onu öl dür mek için tu zak kur muş lar ve onu ele ge çi rip as -

tık la rı nı zan net miş ler dir. Ama Al lah bi ze Ku ran'da ola -

yın böy le ger çek leş me di ği ni ve Hz. İsa'yı öl dü re me dik le -

ri ni bil dir mek te dir:

Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem oğ lu Me sih

İsa'yı ger çek ten öl dür dük" de me le ri ne de niy le de

(on la ra böy le bir ce za ver dik.) Oy sa onu öl dür -

me di ler ve onu as ma dı lar. Ama on la ra (onun)

ben ze ri gös te ril di. Ger çek ten onun hak kın da an -

laş maz lı ğa dü şen ler, ke sin bir şüp he için de dir ler.

On la rın bir zan na (var sa yı ma) uy mak tan baş ka

bu na iliş kin hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu ke sin

ola rak öl dür me di ler. (Ni sa Su re si, 157)

İsa Pey gam be rin ar ka sın dan düş man la rı onun söy le -

di ği ger çek le ri sap tır ma ya ça lış mış lar dır. İsa Pey gam be ri

ve an ne si Mer yem'i de in sa nüs tü var lık lar gi bi, hat ta da -

ha da ile ri gi de rek "tan rı" gi bi gös ter me ye baş la mış lar dır.

Ha la gü nü müz de bu yan lış ina nış la r ve dav ra nış la r de -



Şüp he siz, Allah Ka tın da İsa'nın
du ru mu, Adem'in du ru mu gi bi dir.
Onu top rak tan ya rat tı, son ra ona

"Ol" de me siy le o da he men
olu ver di. 

(Al-i İm ran Su re si, 59)
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vam et mek te dir. Al lah bi ze bu inanç la rı nın yan lış lı ğı nı Ku ran'da İsa

Pey gam be rin ken di söz le riy le bil dir mek te dir:

Al lah: "Ey Mer yem oğ lu İsa, in san la ra, be ni ve an ne ni

Al lah'ı bı ra ka rak iki ilah edi nin, di ye sen mi söy le din?" de di -

ğin de: "Se ni ten zih ede rim, hak kım ol ma yan bir sö zü söy le -

mek ba na ya kış maz. Eğer bu nu söy le dim se mut la ka Sen onu

bil miş sin dir. Sen ben de ola nı bi lir sin, ama ben Sen de ola nı

bil mem. Ger çek ten, gö rün me yen le ri bi len Sen sin Sen."

"Ben on la ra ba na em ret tik le ri nin dı şın da hiç bir şe yi söy le -

me dim. (O da şuy du:) 'Be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz

olan Al lah'a kul luk edin.' On la rın için de kal dı ğım sü re ce,

ben on la rın üze rin de bir şa hi dim. Be nim ha ya tı ma son ver di -

ğin de, üzer le rin de ki gö zet le yi ci Sen din. Sen her şe yin üze ri ne

şa hid olan sın." (Ma ide Su re si, 116-117)

Hz. İsa'nın ar ka sın dan ken di si ne ina nan lar art mış tır. Fa kat on lar

da de ğiş ti ri lip yan lış şey ler ek len miş İn cil'e uy duk la rın dan, on lar da
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bu gün yan lış bir yol da dır lar. Doğ ru olan tek yol, Al lah'ın hiç bo zul -

ma mış olan son ki ta bı Ku ran'da bil di ri len, Peygamberimiz Hz. Mu -

ham med (sav)'in yo lu dur.

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav)

Son pey gam ber ol du ğu ve gü nü müz den yak la şık 1400 yıl ön ce

ya şa dı ğı için hak kın da en faz la şey bi li nen pey gam ber Hz. Mu ham -

med (sav)'dir. İn san lar, Hz. Mu ham med (sav)'den ön ce gön de ri len bü -

tün din le ri de ğiş ti rip boz muş lar dır. Bu ne den le, in san la rın dün ya ha -

ya tı nın so nu olan kı ya me te ka dar so rum lu tu tu la cak la rı son ki tap olan

Ku ran, Pey gam be ri mi z (sav)’e gön de ril miş tir. Al lah bü tün is te dik le -

ri ni Ku ran ara cı lı ğı ile bi ze bil dir miş tir. 

Pey gam be ri miz (sav) de di ğer pey gam ber ler de ol du ğu gi bi, için -

de ya şa dı ğı top lu ma ger çek le ri an la tır ken bir çok zor luk ve sı kın tı ile

kar şı laş mış tır. Hiç bir çı ka rı ol ma dı ğı ve hiç bir şe kil de üc ret is te me di -

ği hal de suç lan mış tır. Do ğup bü yü dü ğü Mek ke şeh rin den göç et me ye

zor lan mış tır. Ken di si ne ina nan ilk Müs lü man la ra (sa ha be ler) ezi yet

ve iş ken ce ler ya pıl mış tır. Ama Al lah za ma nı mı za ka dar hiç de ğiş me -

den ge len İs lam di ni ni, in kar eden le rin yok et me le ri ne mü sa ade et me -

miş tir. Al lah'ın va det ti ği gi bi Ku ran, gü nü mü ze ka dar tek ke li me si bi -

le de ğiş me den ko run muş tur.

Hz. Mu ham med (sav)'in bu çağ rı sı bu gün ya şa yan tüm in san lar

için ge çer li dir. Al lah di ni ni teb liğ et me le ri için gön der di ği el çi le re tam

bir ita ati em ret miş, bir çok ayet te el çi ye ita atin as lın da Ken di si ne ita at

ol du ğu nu bil dir miş tir. Bu ne den le Pey gam be ri mi z (sav)’e ita at, di nin

en önem li ve ha ya ti ko nu la rın dan bi ri dir. Ve bu ita atin gös te ril me si de
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An dol sun si ze, içi niz den sı kın tı ya
düş me niz O'nun gü cü ne gi den, si ze
pek düş kün, mümin le re şef kat li ve
esir ge yi ci olan bir el çi gel miş tir. 

(Tev be Su re si, 128)
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el bet te Pey gam be ri mi z (sav)’in ha yat tay ken bil dir di ği ko nu la rı tam

bir tes li mi yet le uy gu la mak la olur.

Al lah Ku ran'da Pey gam be ri mi z (sav)’in tüm in san la ra ör nek olan

üs tün ah la kı nı, pek çok ayet le bi ze ta nıt mış tır. Bu ayet ler den bir ka çı

şöy le dir:

An dol sun si ze, içi niz den sı kın tı ya düş me niz O'nun gü cü ne gi -

den, si ze pek düş kün, mü'min le re şef kat li ve esir ge yi ci olan

bir el çi gel miş tir. (Tev be Su re si, 128)

Mu ham med, si zin er kek le ri niz den hiç bi ri nin ba ba sı de ğil dir;

an cak o, Al lah'ın Re sû lü ve pey gam ber le rin so nun cu su dur.

Al lah, her şe yi bi len dir. (Ah zab Su re si, 40)

An dol sun ki Al lah, mü'min le re, iç le rin de ken di le rin den on la -

ra bir pey gam ber gön der mek le lü tuf ta bu lun muş tur. (Ki O)

On la ra ayet le ri ni oku yor, on la rı arın dı rı yor ve on la ra Ki ta bı

ve hik me ti öğ re ti yor. On dan ön ce ise on lar apa çık bir sa pık -

lık için dey di ler. (Al-i İm ran Su re si, 164)

Ay rı ca Ku ran'da "De ki" ile baş la yan ayet ler le Al lah, Pey gam be ri -

mi z (sav)’e söy le me si ge re ken le ri bil dir miş, Hz. Mu ham med (sav) bu

ayet ler le tüm in san la ra di ni an lat mış tır. Al lah'tan kor kan ve ba ğış lan -

ma yı is te yen kul la rın Hz. Mu ham med (sav)'e uy ma sı ge rek ti ği bir ayet -

te şöy le bil dir miş tir:

De ki: "Eğer siz Al lah'ı se vi yor sa nız ba na uyun; Al lah da si -

zi sev sin ve gü nah la rı nı zı ba ğış la sın. Al lah ba ğış la yan dır,

esir ge yen dir." (Al-i İm ran Su re si, 31)

Yu ka rı da ki ayet te de gö rül dü ğü gi bi, Al lah'ın bi zi sev me si ni is ti -

yor sak Pey gam be ri mi z (sav)’in söy le dik le ri ne uy ma mız, on la rı ek sik -

siz ola rak ye ri ne ge tir me miz ge rek mek te dir.

90



MU Cİ ZE LER LE DO LU KU RAN

P ey gam be ri mi z (sav)’e ve ri len en bü yük mu ci ze nin Ku ran

ol du ğu nu da ha ön ce be lirt miş tik. Ku ran, in san la ra gü nü -

müz den 1400 yıl ön ce gön de ril miş tir. Fa kat için de an la tı lan

öy le ger çek ler var dır ki, on la rın gü nü müz de ki bi lim sel bu luş la ra uy -

gun ol du ğu da ha ye ni an la şı la bil miş tir.

Ka inat ta ki her şe yi, ge ze gen le ri, yıl dız la rı, in san la rı, hay van la rı,

do ğa ka nun la rı nı Al lah ya rat mış tır. Rab bi miz olan Al lah, bi zim da ha

keş fet me di ği miz her şe yi za ten bil mek te dir. Di le dik le ri ni Ku ran'da bi -

ze bil dir miş tir. Biz sa de ce za ma nı ge lin ce bu bil gi le ri öğ ren mek te ve

bun la rın Al lah'ın bi rer mu ci ze si ol du ğu nu an la mak ta yız. 

Ku ran'ın pek çok bi lim sel mu ci ze si var dır. Bu ra da Ku ran'ın bi -

lim sel mu ci ze le ri nin hep si ni de ğil, sa de ce bir kaç ta ne si ni ör nek ol ma -

sı için an la ta ca ğız. (Ku ran'ın da ha pek çok mu ci ze si ni öğ ren mek is ti -

yor sa nız Ku ran Mu ci ze le ri isim li ki ta bı mı zı oku ya bi lir si niz.)
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Ev re nin Ya ra tı lı şı

Ku ran'da ev re nin or ta ya çı kı şı şöy le açık la nır: 

O gök le ri ve ye ri yok tan var eden dir... (Enam Su re si, 101)

Ki ta bın ilk bö lü mün de ha tır lar sa nız ev re nin hiç bir şey yok ken

bun dan yak la şık ola rak 15 mil yar yıl ön ce bir pat la may la or ta ya çık -

tı ğı nı de tay lı ola rak an lat mış tık. Ya ni ev ren hiç bir şey yok ken bir den -

bi re var ol muş tur. 

Bu bü yük bu lu şun de lil le ri ise, an cak geç ti ği miz yüz yıl da çok

mo dern tek no lo jik alet ler le el de edil di. Do la yı sıy la bu nun 1400 yıl

ön ce bi lin me si müm kün de ğil di. Ama yu ka rı da ki ayet te de gör dü ğü -

nüz gi bi, Al lah bu ger çe ği bi ze hiç bir in sa nın bun dan ha ber dar ol ma -

dı ğı, Ku ran ilk in di ril di ği dö nem de bil dir miş tir. Bu an la tım Ku ran'ın

bir mu ci ze si dir ve onun Al lah'ın sö zü ol du ğu nun de lil le rin den bi ri dir. 

Ev re nin Ge niş le me si

Ev re nin pat la may la or ta ya çı kı şı ve ha la ge niş le mek te ol du ğu gü -

nü müz de is pat lan mış tır. Bu nu da si ze baş ta ki bö lüm ler de şi şi ri len bir

ba lon ör ne ği ve re rek an lat mış tık. 15 mil yar yıl ön ce ya ra tı lan mad de -

ler bu pat la ma nın et ki siy le ha la bir bir le rin den uzak laş ma ya de vam et -

mek te dir ler. Ya ni tüm ev ren bü yük bir pat la ma nın ar dın dan ge niş le -

me ye de vam et miş tir ve ha la da ge niş le mek te dir. Mo dern ast ro no mi

araç la rı ile ya pı lan araş tır ma lar so nu cu bu, çok açık ola rak göz lem len -

miş tir. Bu ger çek de 1400 yıl ön ce, tek bir in sa nın da hi bun dan ha ber -

dar ol ma dı ğı bir za man da, Ku ran'da bir mu ci ze ola rak bil di ril miş tir.

Bu ko nuy la il gi li ayet şöy le dir:
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Biz gö ğü 'bü yük bir kud ret le'
bi na et tik ve şüp he siz Biz,

(onu) ge niş le ti ci yiz. 

(Za ri yat  Su re si, 47)
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Biz gö ğü 'bü yük bir kud ret le' bi na et tik ve şüp he siz Biz,

(onu) ge niş le ti ci yiz. (Za ri yat Su re si, 47)

Yö rün ge ler

Pek ço ğu nuz Dün ya mı zın ve di ğer ge ze gen le rin bir yö rün ge si ol -

du ğu nu bi li yor ola bi lir si niz. As lın da sa de ce Gü neş Sis te mi miz de ki le -

rin de ğil, ev ren de ki bü tün gök ci sim le ri nin bir yö rün ge si var dır. Ya ni

hep si ken di le ri için be lir len miş olan bir yol üze rin de do la şır lar. Bi lim

adam la rı bu bi lim sel ger çe ği ya kın bir dö nem de keş fet miş ler dir. An -

cak gü nü müz den 1400 yıl ön ce si gi bi, gök ci sim le ri nin yö rün ge le rin -

den ha ber dar olun ma dı ğı bir dö nem de, Ku ran'da Al lah bu ger çe ği bir

mu ci ze ola rak şöy le bil dir miş tir:

Ge ce yi, gün dü zü, Gü neş'i ve Ay'ı ya ra tan O'dur; her bi ri bir

yö rün ge de yü züp gi di yor. (En bi ya Su re si, 33)

Bu ayet te gör dü ğü nüz gi bi, Al lah an cak gü nü müz de an la şı lan bi -

lim sel bir ger çe ği ha ber ver mek te dir. Ku ran'ın in di ril di ği dö nem de in -

san lar gök ci sim le ri nin sa bit yö rün ge ler de ha re ket et tik le rin den ha ber -

siz dir ler. Ama Al lah her şe yi bi len ve di le di ği ni de kul la rı na bil di ren dir.

Dün ya'nın Yu var lak  Olu şu

Ku ran'ın gön de ril di ği dö nem de ki gök bi lim an la yı şı na gö re, Dün -

ya'nın tıp kı bir tep si gi bi düz ol du ğu dü şü nü lü yor du. Dik kat eder se niz,

bu gün her ke sin bil di ği bu ger çek bi le o za man bi lin mi yor du. Ama Ku -

ran'da kul la nı lan ke li me ler den Dün ya'nın yu var lak ol du ğu açık şe kil -

de an la şı lı yor du. Bu bil gi nin bi ze ha ber ve ril di ği ayet şöy le dir:
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İşte bu, sizin Rabbiniz
Allah'tır; herşeyin Yaratıcısı'dır;

O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse
nasıl olur da çevriliyorsunuz?               

(Mümin Suresi, 62)
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Gök le ri ve ye ri hak ola rak ya rat tı. Ge -

ce yi gün dü zün üs tü ne sa rıp-ör tü yor,

gün dü zü de ge ce nin üs tü ne sa rıp-

ör tü yor... (Zü mer Su re si, 5)

Bu aye tin Türk çe sin de "sa -

rıp-ört me" di ye ter cü me edi len

ke li me nin Arap ça da ki tam an la mı,

"bir şe yi yu var lak bir şe yin üs tü ne

sar mak"tır. De mek ki, ge ce ve gün dü -

zün üze ri ne sa rıl dı ğı Dün ya yu var lak tır.

Oy sa bi raz ön ce de söy le di ği miz gi bi, Ku ran'ın in -

di ril di ği dö nem de Arap lar Dün ya'nın düz ol du ğu nu zan ne di yor lar dı.

Ku ran'da ise Dün ya'nın yu var lak ol du ğu na işa ret edil miş ti. Çün kü

Al lah her şe yin en doğ ru su nu in san la ra öğ re ten dir. Al lah'ın ki ta bı Ku -

ran'da o de vir de bil di ri len bu ger çek yüz yıl lar son ra bi lim adam la rı ta -

ra fın dan keş fe dil di ve Dün ya'nın yu var lak ol du ğu an la şıl dı.

Ku ran, Al lah'ın sö zü ol du ğu için bi lim sel ta rif ler ya pı lır ken ola -

bi le cek en doğ ru ke li me ler kul la nıl mış tır. Her han gi bir in sa nın bun la -

rı bi lip kul lan ma sı müm kün de ğil dir. Ama Al lah her şe yi bil di ği için

ger çek le ri is te di ği her han gi bir dö nem de ki in san la ra bil di re bi lir. 

Par mak İzi

Al lah Ku ran'da in sa nın ya ra tı lı şın dan söz eder ken özel lik le par -

mak uç la rı na dik kat çek miş tir: 

İn san, onun ke mik le ri ni Bi zim ke sin ola rak bi ra ra ya ge tir -

me ye ce ği mi zi mi sa nı yor?
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Evet; onun par mak uç la rı nı da hi der le yip-(ye ni den) dü ze ne

koy ma ya güç ye ti ren le riz. (Kı ya met Su re si, 3-4)

Ta ma men da ğı lıp çü rü müş olan bir in san vü cu du nun tek rar bi ra -

ra ya ge ti ril me si Al lah için çok ko lay dır. Şim di par mak ucu nu zu in ce -

le yin. Par mak iz le ri niz he pi niz de ay rı ay rı dır. Hat ta ikiz ol sa nız bi le

kar de şi ni zin ki si zin kin den fark lı dır. Dün ya da hiç bir in sa nın par mak

uç la rın da ki bu çiz gi ler bir baş ka in sa nın ki ne ben ze mez. Ya ni her in -

sa nın ade ta kim li ği gi bi dir bu iz ler... 

Al lah son suz kud ret sa hi bi ol du ğu için, bu ka dar in ce fark lı lık la -

ra ka dar bi zi tek rar ya ra ta bi le ce ği ni söy le mek te dir. Fa kat bu ara da biz

bir şe yi da ha öğ ren mek te yiz. Bu iz le rin öne mi ve her kes te fark lı ol du -

ğu an cak 19. yüz yıl da öğ re nil miş tir. Ama Al lah 1400 yıl ön ce yu ka -

rı da oku du ğu nuz ayet le Ku ran'da bu na dik kat çek miş tir. Ya ni bu da

bi lim sel bir Ku ran mu ci ze si dir.

Da ha bu nun gi bi bir çok ko -

nu mu ci ze vi şe kil de Ku ran'da

bil di ril miş tir. Biz bu ra da bir kıs -

mı nı an lat tık. Bu ka da rı bi le Ku -

ran'ın Al lah sö zü ol du ğu nu çok

net bir şe kil de or ta ya koy mak ta -

dır. (Da ha faz la sı nı öğ ren mek

için Ku ran Mu ci ze le ri isim li ki -

ta bı mı zı oku ya bi lir si niz.) 

Al lah, mu ci ze ler le do lu

olan Ku ran için şun la rı söy le -

mek te dir:
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On lar hâ lâ Ku ran'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-tu tar sız lık lar) bu la cak lar dı. (Ni sa

Su re si, 82)

Yu ka rı da ki ayet te bil di ril di ği gi bi, Ku ran'da ha ber ve ri len her şey

doğ ru dur. Bi lim iler le dik çe her ge çen gün Ku ran'da ha ber ve ri len ye -

ni mu ci ze ler bu lun mak ta dır. Bu da bi ze Ku ran'ın Al lah'ın gön der di ği

hak ki tap ol du ğu nu gös ter mek te dir. Bi zim yap ma mız ge re ken ise,

Al lah'ın gön der di ği bu ki tap ta ki her şe yi ek sik siz ola rak öğ ren mek ve

uy gu la mak tır. 

Al lah Ku ran'a uy ma mı zı bir çok aye tin de em ret miş tir. Bu ko nu -

da ki ayet ler den bir ka çı şöy le dir:

Bu in dir di ği miz mü ba rek bir Ki tap'tır. Şu hal de O'na uyun

ve kor kup-sa kı nın. Umu lur ki esir ge nir si niz. (Enam Su re si,

155)

... O (Kur'an), bir öğüt tür. Ar tık di le yen, onu 'dü şü nüp-öğüt

al sın. (Abe se Su re si, 11-12)
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AL LAH BİZ DEN 

NA SIL BİR AH LAK İS Tİ YOR?

İ n san lar için bir öğüt olan Ku ran, Al lah'ın sö zü dür. Ku ran'ın

ayet le ri ni oku ya rak ve uy gu la ya rak Al lah'ın be ğe ne ce ği bir ah -

la ka sa hip ola bi lir si niz. Bu çok ko lay dır. An cak bu na rağ men

in san la rın bü yük bir ço ğun lu ğu ha ta ya düş müş ve Al lah'ın em ret ti ği

gü zel ah lak tan uzak laş mış lar dır. Eğer bir gün çev re miz de ki her in san

ken di üze ri ne dü şe ni ya par ve Al lah'ın is te di ği ah la ka sa hip olur sa,

dün ya üze rin de de cen net te ki ne ben zer bir or tam olu şa bi lir. Şim di, kı -

sa ca bu gü zel ah lak özel lik le ri ni an la ta lım.

He pi miz bi li yo ruz ki, in sa nı Al lah ya rat mış tır. Do la yı sıy la in sa -

nın iyi ve kö tü özel lik le ri ni de en iyi Al lah bi lir. Ay rı ca in san di ğer in -

san la rı kan dı ra bi lir ama Al lah'tan her han gi bir şey giz le me si müm kün

de ğil dir. Çün kü Al lah bi zim gi bi sa de ce in san la rın dı şı nı de ğil, on la -
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rın dü şün ce le ri ni de bi lir. O hal de in sa nın Al lah'a kar şı her za man dü -

rüst ve sa mi mi ol ma sı ge re kir. Ku ran'da şöy le bil di ril mek te dir:

De ki: "Si ne le ri niz de (içi niz de-kalp le ri niz de) ola nı -giz le se niz

de, açı ğa vur sa nız da- Al lah bi lir. Ve gök ler de ola nı da, yer -

de ola nı da bi lir. Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (Al-i İm ran

Su re si, 29)

Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. İçi niz de ki ni açı ğa

vur sa nız da, giz le se niz de, Al lah si zi onun la sor gu ya çe ker.

Son ra di le di ği ni ba ğış lar, di le di ği ni azab lan dı rır. Al lah, her -

şe ye güç ye ti ren dir. (Ba ka ra Su re si, 284)

Al lah'ın, her sö zü nü işit ti ği nin, her yap tı ğı nı gör dü ğü nün, her dü -

şün ce si ni bil di ği nin far kın da olan in san, giz li ce de ol sa kö tü lük ya pa -

maz. De mek ki in san la rın ger çek ten iyi in san lar ola bil me le ri için mut -

la ka Al lah'ın var lı ğı na inan ma la rı ve O'nun gü cü nü, her an her şe yi

gör dü ğü nü ve duy du ğu nu an la ma la rı ge re kir. Bu, Al lah'ın is te di ği ah -

la kı ya şa ya bil me nin en önem li yol la rın dan bi ri dir.

Al lah'ı Sev mek ve O'na Gü ven mek

An ne ni zin, ba ba nı zın si zi sev me si ho şu nu za gi di yor de ğil mi?

Siz de on la rı çok se vi yor su nuz. On lar si zi ko ru yor, sev gi gös te ri yor,

ih ti yaç la rı nı zı kar şı lı yor. On la ra gü ve ni yor su nuz. Zor bir du rum da

kal sa nız si ze yar dı ma ko şa cak la rı nı bi li yor su nuz. 

Pe ki Al lah'ı ne ka dar se vi yor ve O'na ne ka dar gü ve ni yor su nuz?

Al lah, ya rat tı ğı bü tün can lı la rın her ih ti ya cı nı ve ren dir. O'nun

son suz şef ka ti ve mer ha me ti sa ye sin de dün ya üze rin de ni met ler için -

de ve ra hat ya şı yo ruz.
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Me se la bi zim ya şa ya bil me miz için Al lah Gü neş'i ya rat mış tır.

Bes len me miz için seb ze le ri, mey ve le ri, hay van la rı ya ra tan da

Al lah'tır. Bu sa ye de ek mek, süt, et ve bir bi rin den lez zet li seb ze le ri ve

mey ve le ri ye riz.

Al lah içe cek su yu mu zun ol ma sı için de yağ mu ru ya rat mış tır. Ay -

rı ca tuz lu su ola rak de niz le ri ya ra tan da Al lah'tır. De niz ler de ki can lı lar

da bu sa ye de ya şar lar. Yağ mur lar ol ma say dı yer yü zün de ne tat lı ne tu-

z lu su olur du. Su, ya şa mı mız için çok önem li dir. Çün kü  bi li yor su nuz

ki in san su suz an cak bir kaç gün ya şa ya bi lir. Al lah vü cu du muz da da

mik rop la ra kar şı sa va şan sa vun ma sis te mi ni ya rat mış tır. Sa vun ma sis -

te mi miz sa ye sin de ba sit bir nez le mik ro bu ile öl me miz en gel len miş tir.

Bun lar dan baş ka kal bi mi zi hiç dur ma dan ça lı şa cak şe kil de ya ra -

tan da Al lah'tır. Kal bi miz ara ba mo tor la rı gi bi ara sı ra du rup din len -

me ih ti ya cın da ol sa, son ra tek rar ça lış sa el bet te ya şa ya maz dık. Oy sa

kalp in san öle ne ka dar se ne ler ce hiç dur ma dan ça lı şır ve bu sa ye de

ha ya tı mı zı sür dü rü rüz.

Yi ne, Al lah gö re bil me miz için göz le ri mi zi, du ya bil me miz için

ku lak la rı mı zı, gü zel ko ku la rı kok la ma mız ve ye mek le rin lez ze ti ni ta -

da bil me miz için bur nu mu zu ve di li mi zi ya rat mış tır.

Bu ra ya ka dar

say dık la rı mız Al lah'ın

bi ze ver di ği sa yı sız ni -

met ler den yal nız ca

bir ka çı dır. Al lah'ın bi -

ze ver di ği ni met le ri

say mak la bi ti re me yiz.
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Bi ze kar şı çok şef kat li ve çok mer ha met li olan Al lah bir Ku ran aye -

tin de biz le re şöy le ses len mek te dir:

Si ze her is te di ği niz şe yi ver di. Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya

kal kı şır sa nız, onu sa yıp-bi tir me ye güç ye ti re mez si niz. Ger çek

şu ki, in san pek za lim dir, pek nan kör dür. (İb ra him Su re si, 34)

Ayet ten de an la dı ğı nız gi bi, bu ni met le re nan kör lük yap mak, ya -

ni her şe yi bi ze Al lah'ın ver di ği ni unut mak, O'na te şek kür et me mek

çok çir kin bir dav ra nış ola cak tır. Al lah nan kör lük ya pan la rı sev mez.

Ver di ği ni met le re kar şı lık Al lah biz den en çok Ken di si’ ni sev me -
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mi zi ve Ken di si’ ne şük ret me mi zi, ya ni te şek kür et me mi zi is te mek te -

dir. Rab bi miz bu em ri ni Ku ran ayet le rin de şöy le bil dir mek te dir:

Al lah, si zi an ne le ri ni zin kar nın dan hiç bir şey bil mez ken çı -

kar dı ve umu lur ki şük re der si niz di ye işit me, gör me (du yu la -

rı nı) ve gö nül ler ver di. (Nahl Su re si, 78)
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Si ze her is te di ği niz şe yi ver di.
Eğer Allah'ın ni me ti ni say ma ya

kal kı şır sa nız, onu sa yıp-bi tir me ye güç
ye ti re mez si niz. Ger çek şu ki, in san

pek za lim dir, pek nan kör dür. 

(İb ra him Su re si, 34)
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Öy ley se Al lah'ın si zi rı zık lan dır dı ğı şey ler den he lal (ve) te miz

olan la rı nı yi yin; eğer O'na kul luk edi yor sa nız Al lah'ın ni me -

ti ne şük re din. (Nahl Su re si, 114)

O, si zin için ku lak la rı, göz le ri ve gö nül le ri in şa eden dir; ne az

şük re di yor su nuz. (Mü mi nun Su re si, 78)

Bir baş ka ayet te ise iman eden le rin en çok Al lah'ı sev dik le ri şöy -

le an la tıl mak ta dır:

İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı 'eş ve or tak' tu tan lar

var dır ki, on lar (bun la rı), Al lah'ı se ver gi bi se -

ver ler. İman eden le rin ise Al lah'a olan

sev gi le ri da ha güç lü dür. O zul me den -

ler, aza ba uğ ra ya cak la rı za man, mu -

hak kak bü tün kuv ve tin tü müy le

Al lah'ın ol du ğu nu ve Al lah'ın ve -

re ce ği aza bın ger çek ten şid det li

ol du ğu nu bir bil se ler di. (Ba ka ra

Su re si, 165)

Ger çek şu ki, si ze de, an ne ni ze de, ba -

ba nı za da, bü tün in san la ra ve can lı la ra da

ba kan, bes le yen, bü yü ten, ko ru yan

Al lah'tır. He pi miz O'na muh ta cız. Say -

dık la rı mız dan bu ka da rı nı bi le ne bi -

zim, ne de an ne ba ba mı zın yap ma sı

müm kün de ğil dir. Öy ley se ön ce

Al lah'a gü ve nip O'nu sev me miz ge re kir. 

İş te gü zel ah lak özel lik le ri nin ba şın da,

ön ce Al lah'ı sev mek, O'na gü ven mek, her şe yi mi zi

O'na borç lu ol du ğu mu zu bil mek ge lir.



Allah, si zi an ne le ri ni zin
kar nın dan hiç bir şey bil mez ken

çı kar dı ve umu lur ki şük re der si niz
di ye işit me, gör me (du yu la rı nı)

ve gö nül ler ver di. 

(Nahl Su re si, 78)



DİNİMİZİ ÖĞRENELİM

Çev re mi ze Kar şı Gös ter me miz 

Ge re ken Gü zel Ah lak Na sıl Ol ma lı?

Al lah in san la rın alay cı, şı ma rık, ken di ni be ğen miş, ya lan cı ol ma -

sı nı ya sak la mış tır. Dü rüst, yu mu şak huy lu, al çak gö nül lü, doğ ru söz lü

ol mak Al lah'ın ho şu na gi den çok önem li özel lik ler dir. 

İn san ge nel lik le çev re sin den et ki le nir. Kö tü ar ka daş la rı var sa o

in san da on la rın kö tü dav ra nış la rı nın et ki sin de ka la bi lir. Oy sa Al lah'a

ina nan, Al lah'ın da ima ken di si ni gör dü ğü nü bi len bir in san, or tam ne

olur sa ol sun da ima doğ ru ha re ket ler de bu lu nur. Yan lış dav ra nan la ra

da gü zel ör nek olur. 

Al lah sa bır lı in san la rı da çok se ver. An cak sab ret mek de nin ce ak -

lı nı za sa de ce ba zı ko nu lar da sab ret mek ya da sa bır sız ko nuş ma lar

yap ma mak gel me sin. Çün kü Ku ran'da bil di ri len, sa de ce zor luk lar kar -

şı sın da de ğil, ak si ne in sa nın ya şa mı nın her anın da ol ma sı ge re ken sa -

bır dır. İman et miş bir in sa nın sab rı ki şi le re ya da o an ki olay la ra gö re

de ğiş mez. Ör ne ğin Al lah kor ku su za yıf olan bir in san, men fa at el de

ede ce ği bir ki şi ye gü zel dav ra nır ken çı kar la rı ol ma yan in san la ra kar şı

ters ta vır lar da bu lu na bi lir. An cak iman eden in san böy le kö tü bir ah -

lak gös ter mek ten şid det le ka çı nır. Baş ka la rı na sıl dav ra nır sa dav ran -

sın hep gü zel kar şı lık ve rir. Öf ke len se bi le öf ke si ni ye ner ve bu ha li -

ni hiç de ğiş tir mez ya ni sab re der.

Al lah bir aye tin de sa bır da ya rış ma yı em ret mek te dir. Al-i İm ran

Su re si'nde ki bu ayet şöy le dir:

Ey iman eden ler, sab re din ve sa bır da ya rı şın, (sı nır lar da) nö -

bet le şin. Al lah'tan kor kun. Umu lur ki kur tu lur su nuz. (Al-i

İm ran Su re si, 200)
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Al lah bi ze Ku ran'da pey gam ber le rin sa bır lı ol ma la rı nı gü zel bir

ör nek ola rak ver miş tir. Ör ne ğin ha tır lar sı nız, Eyüp Pey gam be re isa bet

eden sı kın tı çok uzun sür müş tür. Fa kat bu de ğer li in san sab re dip

Al lah'a dua et miş tir. Ve Al lah ona iyi leş me si için yol gös ter miş tir. 

Nuh Pey gam ber de ge mi ya par ken ken di si ile alay eden le re kar -

şı sab ret miş, on la ra gü zel lik le dav ran mış, hep sa kin ce ve gü zel söz ler -

le öğüt ver miş tir. Bun lar pey gam ber le rin ya şa dık la rı gü zel sa bır ör -

nek le ri dir. Al lah sab re den kul la rı nı sev di ği ni pek çok aye tin de bil dir -

miş tir.

Al lah gös te riş ya pan ki bir li in san la rı ise sev me di ği ni bil dir miş tir.

İn san la rın hep si nin mad di du ru mu ay nı de ğil dir. Ki mi nin gü zel bir evi

ve ara ba sı var dır. Ki mi nin de hiç bir şe yi ol ma ya bi lir. Ama önem li

olan gü zel ah lak lı ol mak tır. Ör ne ğin iyi kı ya fe ti var di ye ar ka daş la rı -

na kar şı üs tün ol du ğu nu zan net mek, on la rı kü çük gör mek Al lah'ın ho -

şu na git me yen dav ra nış lar dan dır. Çün kü Al lah in san la rı dış gö rü nüş -

le ri ne gö re de ğil, iman la rı na gö re de ğer len dir me yi em ret miş tir. 
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Al lah için üs tün lü ğün öl çü sü zen gin lik, gös te riş li ol mak, çok

kuv vet li ol mak, gü zel lik, ya kı şık lı lık de ğil dir. Al lah o in sa nın Ken di -

si’ ni ne ka dar sev di ği ne, ne ka dar ita at et ti ği ne, Ku ran ah la kı nı ne ka -

dar ya şa dı ğı na gö re in san la rı de ğer len di rir. Üs tün lük bu de ğer ler le

bel li olur. Ku ran'da bu nun la il gi li ola rak Ka run adın da bir kim se nin

du ru mu biz le re ders ol sun di ye an la tıl mış tır. 

Ka run çok zen gin bir adam dır. O ka dar zen gin dir ki sa hip ol du -

ğu şey le rin sa de ce anah tar la rı nı ta şı mak için bi le bir çok in san ge rek -

mek te dir. Et ra fın da ki halk tan ca hil ki şi ler ona im re ne rek bak mak ta,

onun ye rin de ol ma yı is te mek te dir ler. An cak Ka run Al lah'ın sö zü nü

din le me yen, çok ki bir li ve ken di ni be ğen miş bir in san dır. Bü tün bu

zen gin li ği ken di si ne Al lah'ın ver di ği ni ka bul et me mek te dir. Bu nun

üze ri ne Al lah ona öy le bir fe la ket ver miş tir ki, bir ge ce de ma lıy la be -

ra ber yok ol muş tur. Onun ye rin de ol mak is te yen ler bu se fer "iyi ki

onun du ru mu na düş me dik" di ye se vin miş ler dir. Al lah'ın onu ce za lan -

dır dı ğı nı an la mış lar dır. Ka run bu tür kö tü ki şi le rin bir ör ne ği ola rak

Ku ran'da şöy le an la tı lır:

Ger çek şu ki, Ka run, Mu sa'nın kav min den di, an cak on la ra

kar şı az gın laş tı. Biz, ona öy le ha zi ne ler ver miş tik ki, anah tar -

la rı, bir lik te (ta şı ma ya) dav ra nan güç lü bir top lu lu ğa ağır ge -

li yor du. Ha ni kav mi ona de miş ti ki: "Şı ma ra rak se vin me,

çün kü Al lah, şı ma ra rak se vin ce ka pı lan la rı sev mez." (Ka sas

Su re si, 76)

Böy le lik le ken di ih ti şam lı-sü sü için de kav mi nin kar şı sı na çık -

tı. Dün ya ha ya tı nı is te mek te olan lar: "Ah keş ke, Ka run'a ve -

ri le nin bir ben ze ri bi zim de ol say dı. Ger çek ten o, bü yük bir

pay sa hi bi dir" de di ler.
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Karun çok zengin ama çok kibirli ve kendini be¤enmifl birisiydi.

Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise: "Ya zık lar ol sun si ze, Al lah'ın

se va bı, iman eden ve sa lih (Al lah'ın hoş nut ola ca ğı) amel ler -

de (iş ler de) bu lu nan kim se için da ha ha yır lı dır; bu na da sab -

re den ler den baş ka sı ka vuş tu rul maz" de di ler.

So nun da onu da, ko na ğı nı da ye rin di bi ne ge çir dik. Böy le ce

Al lah'a kar şı ona yar dım ede cek bir top lu lu ğu ol ma dı. Ve o,

ken di ken di ne yar dım ede bi le cek ler den de de ğil di.

Dün, onun ye rin de ol ma yı di le yen ler, sa bah la dık la rın da:

"Vay, de mek ki Al lah, kul la rın dan di le di ği nin rız kı nı (ma lı nı

mül kü nü) ge niş le tip-yay mak ta ve kı sıp-da ralt mak ta dır. Eğer

Al lah, bi ze lüt fet miş ol ma say dı, bi zi de şüp he siz ba tı rır dı.

Vay, de mek ger çek ten in kâr eden ler fe lah (kur tu luş) bu la -

maz" de me ye baş la dı lar. (Ka sas Su re si, 79-82)



Ku ran'da, Al lah'ın sev me di ği bil di ri len dav ra nış lar dan bi ri de

"de di ko du yap mak", "baş ka la rı nı çe kiş tir mek tir". Bi ri si hak kın da de -

di ko du yap mak, onun ku sur la rı nı baş ka sı na an la tıp çe kiş tir mek, onu

eğ len ce ko nu su yap mak Al lah'a ina nan bir in sa nın yap ma ma sı ge re -

ken dav ra nış lar dan dır. Al lah bir kim se yi ar ka dan çe kiş ti rip de di ko du -

su nu yap ma yı Ku ran'da ya sak la mış tır. Bu ko nu  ayet te şöy le be lir til -

mek te dir:

Ey iman eden ler, zan dan çok ka çı nın; çün kü zan nın bir kıs -

mı gü nah tır. Bir bi ri ni zin giz li yön le ri ni araş tır ma yın. Ki mi -

niz ki mi ni zi ar ka sın dan çe kiş tir me sin. Siz den bi ri niz, ölü

Allah'a karfl› göstermifl oldu¤u azg›nl›¤›n sonunda, Karun, bütün servetiyle
birlikte yerin dibine geçirildi.



kar de şi nin eti ni ye me yi se ver mi? İş te, bun dan tik sin di niz.

Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah, tev be le ri ka bul

eden dir, çok esir ge yen dir. (Hu cu rat Su re si, 12)

Gö rül dü ğü gi bi Al lah ayet te, bir kim se yi ar ka sın dan çe kiş tir me -

nin, ölü kar de şi nin eti ni ye mek ka dar iğ renç bir şey ol du ğu nu be lirt -

mek te dir. 

Al lah, gü zel ah lak özel lik le ri ni, gün lük ha ya tı mız için de uy gu la -

ma mı zı em ret mek te dir. As lın da ha ya tı mız, Al lah'ın bi ze gös ter di ği

doğ ru yo lu iz le mek için bi ze ve ril miş bir fır sat tır. Gü nü müz de in san -

la rın ço ğu bu ger çek ten ha ber siz dir. Al lah'ın emir ve öğüt le ri ne uy -

mak ye ri ne, ken di le ri ne baş ka yol gös te ri ci ler arar lar. Sey ret tik le ri

film le rin, din le dik le ri şar kı la rın et ki sin de ka la rak yan lış ah lak an la -

yış la rı ge liş ti rir ler. Ör ne ğin bir film de ki acı ma sız ve ken di ni be ğen -

miş bir kah ra ma nı iz le yen genç le rin, so ka ğa çık tık la rın da bu ki şi ye

öze ne rek ben zer dav ra nış lar ser gi le dik le ri ni gö re bi lir si niz. Böy le ya -

pa rak as lın da bü yük bir ha ta yap mış olur lar.

Akıl lı ve sa mi mi bir in san, her za man Al lah'ın hoş nut ola ca ğı şe -

kil de dav ra nış lar da bu lu nur. Ba sit in san la ra, ba sit dav ra nış la ra özen -

mez. Özen me miz ve ör nek al ma mız ge re ken in san lar, Al lah'ın el çi le -

ri olan pey gam ber ler dir. Gös ter me miz ge re ken ah lak ise, Al lah'ın bi -

zim için se çip be ğen di ği gü zel ah lak tır. Bu ah lak, mer ha met li, şef kat -

li, ba ğış la yı cı, mü te va zi (al çak gö nül lü), sa bır lı, ita at li ol ma yı ge rek -

ti rir. İn san lar la ba sit ko nu lar yü zün den tar tı şıp kav ga et mek ye ri ne,

alt tan al ma yı, ya tış tı rı cı ve hoş gö rü lü ol ma yı ge rek ti rir. An ne ve ba -

ba mı za kar şı is yan kar ve say gı sız ol mak ye ri ne, on la ra kar şı da ima

ita at li ve ter bi ye li ol ma yı ge rek ti rir. Al lah an ne ve ba ba ya olan say gı -

nın öne mi ni Ku ran'da şöy le bi ze bil dir mek te dir:
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Rab bin, O'ndan baş ka sı na kul luk et me me ni zi ve an ne-ba ba -

ya iyi lik le-dav ran ma yı em ret ti. Şa yet on lar dan bi ri ve ya iki -

si se nin ya nın da yaş lı lı ğa ula şır sa, on la ra: "Öf" bi le de me ve

on la rı azar la ma; on la ra gü zel söz söy le. On la ra acı ya rak al -

çak gö nül lü lük ka na dı nı ger ve de ki: "Rab bim, on lar be ni

kü çük ken na sıl ter bi ye et ti ler se Sen de on la rı esir ge." (İs ra

Su re si, 23-24)

An ne ba ba mı za kar şı gel me mek, on la ra "öf" bi le de me mek, on -

la ra kar şı hep mer ha met li ve yu mu şak huy lu ol mak, Al lah'ın biz den

is te di ği önem li bir özel lik tir. Böy le dav ran mak, hem Al lah'ın sev gi si -

ni bi ze ka zan dı ra cak, hem de gün lük ha ya tı mız da çok da ha mut lu ve

hu zur lu ol ma mı zı sağ la ya cak tır. 

Tüm bu gü zel ah lak özel lik le ri, di nin ya şan ma sıy la müm kün

olur. Din siz in san la rın gü zel bir ah lak gös ter me le ri ve bun da ka rar lı

ya ni sa bır lı dav ran ma la rı ise im kan sız dır. Siz bu in san la rın du ru mu na

düş mek ten şid det le sa kı nın. Al lah'ın Ku ran'da

bil dir di ği; "Yok sa siz, Al lah, içi niz den

cehd eden le ri (ça ba har ca yan la rı) be -

lir tip-ayır det me den ve sab re den le ri

de be lir tip-ayır det me den cen ne te

gi re ce ği ni zi mi san dı nız?" (Al-i

İm ran Su re si, 142) aye ti ni bir an bi -

le unut ma yın. Sa bır lı, al çak gö nül lü,

cö mert, fe da kar, kı sa ca sı gü zel ah -

lak lı ol du ğu nuz da Al lah'ın si zi da ha

çok se ve ce ği ni ve si ze ver di ği ni met -

le ri ni ar tı ra ca ğı nı da sa kın unut ma yın. 
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AL LAH'A İBA DET

Her şe yin Ya ra tı cı sı olan Al lah son suz kud ret sa hi bi olan -

dır. Rab bi miz bi zi de ya rat mış ve Ku ran'da Ken di si ’nin

is te di ği şe kil de dav ran ma mı zı, O'na kar şı ita at li ol ma mı -

zı em ret miş tir. Al lah'ın bi ze Ku ran'la bil dir di ği ve yap ma mı zı is te di ği

her şey bi zim için iba det tir. Na maz kıl mak, oruç tut mak, Al lah'a şük -

ret mek, sa bır lı ol mak, dua et mek, gü zel dav ra nış lar da bu lun mak bu

iba det ler den bir ka çı dır.

Ama in san la rın bir ço ğu bu so rum lu luk la rın dan ha ber dar ol du ğu

hal de, ger çe ği ka bul et mek is te mez. Çün kü Al lah'a kar şı ita at li olup,

ya ni O'nun söz le ri ni din le yip, is te di ği şe kil de dav ran mak bu in san la -

rın gu ru ru na ağır gel mek te dir. Ken di le ri ni bü yük ve güç lü gör dük le ri

için Al lah'ın sö zü nü din le mek is te mez ler. Ken di le ri ni Al lah'ın ya rat tı -

ğı nı ka bul et me ye rek O'na baş kal dı rır lar. Ade ta her şe yi ken di le ri kon-

t rol al tın da tu tu yor muş gi bi ki bir ve gu rur ya par lar. Ha tır lar sa nız ki ta -
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bın ba şın da bir çiz gi kah ra ma nın ör ne ği ni ver -

miş tik. İş te bu ki şi ler de ay nen onun du ru mu -

na dü şer ler. Vü cut la rı nı, göz le ri ni, kalp le ri ni,

ku lak la rı nı, sağ lık la rı nı, kı sa ca dün ya üze rin -

de ki her şe yi ken di le ri ne Al lah ver di ği hal de

O'na kar şı nan kör lük eder, ni met le re şük ret -

mez ler. 

Ama bi lin ki, bu in san lar çok piş man ola -

cak lar dır. Nan kör lük et tik le ri, çir kin bir ah la ka

sa hip ol duk la rı için hem dün ya da sı kın tı için de

ya şa ya cak, hem de ölüm den son ra ki ahi ret ha -

yat la rın da bü yük bir piş man lı ğa ka pı la cak lar -

dır. Dün ya da yap tık la rı nan kör lü ğün ce za sı nı

ahi ret te ce hen nem aza bı ile çe ke cek ler dir.

Piş man ol mak ve ce hen nem aza bıy la kar -

şı la şan in san lar dan ol mak is te me yen her ki şi -

nin Al lah'a kar şı çok şük re di ci ol ma sı ge re kir.

İş te Al lah biz den, ön ce Ken di si’ ne şük ret me -

mi zi ve bü tün ver di ği ni met le re kar şı lık dua et -

me mi zi is te mek te dir. O hal de, ken di ken di ne

mey da na gel me si im kan sız olan bun ca gü zel

ve mü kem mel ni met le ri çev re niz de her gör dü -

ğü nüz de he men Al lah'ı ha tır la yıp, şük ret me yi

unut ma yın. Hiç bir gü zel li ğin far kı na va ra ma -

yan, kıy me ti ni bil me yen in san la rın du ru mu na

düş me yin. 
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Al lah Ku ran'da, şük ret mek dı şın da baş ka

iba det ler de yap ma mı zı em ret miş tir. Na maz

kıl mak, oruç tut mak, ze kat ver mek, hac ca git -

mek, Al lah'ın bel li za man lar da yap ma mı zı is -

te di ği iba det ler den dir. 

Na maz, in sa na, Al lah'ın ya rat tı ğı aciz bir

var lık ol du ğu nu dü zen li ola rak ha tır la ma sın da

yar dım cı olan, Al lah'ın be lir li za man lar da ya -

pıl ma sı nı em ret ti ği bir iba det tir. Al lah Ku ran

ayet le rin de na ma zın çir kin ha ya sız lık lar dan

ya ni Al lah'ın hoş nut ol ma ya ca ğı kö tü dav ra -

nış lar dan arın dır dı ğı nı söy le mek te dir. 

Oruç da Ku ran'da bil di ri len bir iba det tir.

Al lah Ra ma zan ayı bo yun ca gün düz le ri hiç bir

şey ye me me mi zi ve iç me me mi zi em ret miş tir.

Al lah'ın bu em ri ni uy gu lar ken, Rab bi mi z’e

ita at et mek için aç lı ğa ve su suz lu ğa sab ret miş

olu ruz. Bu şe kil de nef si mi zi eği ti riz.

Ze kat ver mek ise, in sa nın sa hip ol du ğu

ma lın bir kıs mı nı, ih ti yaç için de ki in san la ra

ver me si dir. Her iba det gi bi bu iba de ti ye ri ne

ge tir mek de çok önem li dir, çün kü cim ri ol ma -

mak ve fe da kar lık ta bu lun mak, Al lah'ın sev di -

ği gü zel ah lak özel lik le rin den dir. Ay rı ca ze kat

in san lar ara sın da yar dım laş ma yı ar tı rır ve in -

sa nın ru hu nu eği tir. 
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Dua Al lah'a Da ha Ya kın Ol mak İçin

Bir Yol dur

Al lah Ken di si’ ne dua et me mi ze çok önem ve rir. Bir aye tin de,

"De ki: "Si zin du anız ol ma say dı Rab bim si ze de ğer ve rir miy -

di?.." (Fur kan Su re si, 77) di ye rek du anın öne mi ne dik kat çek miş tir.

Bu ayet ten an la dı ğı mız gi bi, in sa nın Al lah Ka tın da bir de ğe ri nin ol -

ma sı du ası na bağ lı dır. Çün kü dua eden in san her şe yi sa de ce Al lah'tan

is te miş olur. Al lah her şe yin asıl sa hi bi dir. 

İh ti ya cı mız olan her şe yi bi zim için Al lah ya ra tır. Ör nek ola rak

ya şa ma mız için ge rek li olan yi ye cek le ri ele ala lım. Seb ze le ri, mey ve -

le ri, ta vuk la rı, inek le ri bi zim için ya ra tan Al lah'tır. An ne ni zi ba ba nı zı

ve di ğer bü tün in san la rı ya ra tan ve iş le ri ni ya pa bi le cek be de ni, ak lı,

bil gi yi, gü cü, kuv ve ti, sağ lı ğı, im ka nı on la ra ve ren de son suz kud ret

sa hi bi olan Al lah'tır. 

Da ha ön ce an lat tı ğı mız gi bi, Al lah bu say dık la rı mı zı bi ze bir ni -

met ola rak ya rat mış tır. Ya ni as lın da siz önü nü ze ko nan ye me ği

Al lah'a borç lu su nuz. Son ra bu ye me ği yi ye bil me yi de Al lah'a borç lu -

su nuz. Bu nu bi raz dü şü nün. Eğer diş le ri niz ol ma say dı na sıl çiğ ne yip

yu tar dı nız? Mi de niz ol ma say dı na sıl öğü tür dü nüz? Sin di rim sis te mi -

niz ol ma say dı ye me ğin ol ma sı bir işe ya rar mıy dı? 

De mek ki, si zin gü zel ye mek ler yi yip bes le ne bil me niz Al lah'ın

iz niy le ger çek leş mek te dir. Bi ze bü tün ni met le ri ve ren Al lah ol du ğu

için oluş ma sı nı is te di ği miz bir olay ve ya el de et mek is te di ği miz bir

şey ol du ğun da bu nu ken di sin den is te ye ce ği miz tek var lık Al lah'tır.

Do la yı sıy la biz de her is te di ği mi zi Rab bi mi z’e dua edip is te me li yiz.

Bu ko nu yu da ha iyi an la ya bil me niz için bir ör nek da ha ve re lim:
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Ör ne ğin ışı ğı yak mak için düğ me ye ba sar sı nız. Şim di ışı ğı düğ -

me mey da na ge tir di de ne bi lir mi? Ta bii ki ha yır. Düğ me sa de ce bir

araç tır. Elekt ri ği ile ten kab lo lar da öy le. Al lah dün ya da bir ola yı mey -

da na ge ti rir ken hep baş ka bir şe yi ara cı ola cak şe kil de dü zen le miş tir.

Su yu ya rat mış tır. Ba raj lar da su ara cı lı ğı ile elekt rik üre ti lir. Kab lo lar

elekt ri ği ta şır. Am pul ışı ğa dö nüş tü rür. Ama as lın da ışı ğı Al lah ya rat -

mak ta dır. Rab bi miz is ter se bun la rın hiç bi ri ol ma dan da ışı ğı var eder.

Ama Al lah bi zim ak lı mı zı kul la nıp de rin dü şü ne rek, vic da nı mı zı ha -

re ke te ge çi re rek Ken di si’ ne ulaş ma mı zı is ter. Bu şe kil de, ak lı mı zın,

dü şün me ye te ne ği mi zin ar ta rak ger çek le ri an la ya bil me mi zi is ter.

Su yun ak ma sı için mus lu ğu çe vi rir si niz. Ama su yu mus luk yap tı

ya da bo ru lar yap tı di ye bi lir mi yiz? Ay nı elekt rik düğ me si gi bi mus -

luk da sa de ce bir araç tır. 
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İş te olay la ra bu şe kil de bak ma yı öğ ren me li yiz. O za man ne den

Al lah'a dua et me miz ge rek ti ği de or ta ya çı kar. Çün kü her şe yin

Yaratıcı sı yal nız ca Al lah'tır. 

O'na dua et me mi zi, şük ret me mi zi ge rek ti re cek şey le ri yaz ma ya

kalk sak mil yon lar ca cilt lik ki tap olur du. Bu yüz den çev re niz de bun la -

rı önem se me yen in san la rın ol ma sı si zi sa kın et ki le me sin. Bu in san lar

az ön ce de di ği miz gi bi, akıl la rı nı kul lan ma dık la rı için, dü şün mek ten

kaç tık la rı için bü yük bir ha ta ya düş müş ler dir. 

Bu in san la rı bek le yen so nu, Al lah bi ze çok açık şe kil de an lat mış -

tır. İn san la rın öl dük ten son ra ki ha yat la rın da ya ni ahi ret te bu lu na cak -

la rı iyi ve ya kö tü or tam iş te bu dün ya da ki dav ra nış la rı na, Al lah'a ya -

kın la şıp uzak laş ma la rı na bağ lı dır. Her in san, yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı

ahi ret te gö re cek tir.
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- Na sıl dua ede bi li riz?

Al lah'ın bü yük lü ğü nü dü şü ne rek, say gı du ya rak O'ndan is te mek,

gö nül den yal var mak dua et me nin önem li şart la rın dan bi ri si dir. Na sıl

dua ede ce ği mi zi Al lah bi ze Ku ran'da bil dir miş tir:

Rab bi ni ze yal va ra yal va ra ve için için dua edin. Şüp he siz O,

had di aşan la rı (Al lah'ın sö zü nün dı şı na çı kan la rı) sev mez.

(Araf Su re si, 55)

Dua et mek için yer ve za ma nın öne mi yok tur. Her an Al lah'ı dü -

şü nüp dua ede bi li riz. Al lah Ku ran'da şöy le bu yur mak ta dır:

On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik re -

der ler (anar lar ve O'ndan ko nu şur lar) 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, 191)

Öy ley se (yal nız ca) Be ni anın, Ben de si zi ana yım; ve (yal nız -

ca) Ba na şük re din ve (sa kın) nan kör lük et me yin.
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Ey iman eden ler, sa bır la ve na maz la yar dım

di le yin. Ger çek ten Al lah, sab re den ler le be -

ra ber dir. (Ba ka ra Su re si, 152-153)

Al lah, na sıl dua et me miz ge rek ti ği ko nu sun da

bi ze Ku ran'da da ha bir çok ör nek ver miş tir. Pey gam -

ber le rin du ala rı nın ve geç miş te ya şa mış mü min le rin

yap tık la rı du ala rın ba zı la rı ayet ler de an la tıl mak ta dır:

(Hz. Nuh) De di ki: "Rab bim, bil gim ol ma yan

şe yi Sen den is te mek ten Sa na sı ğı nı rım. Ve

eğer be ni ba ğış la maz ve be ni esir ge mez sen,

hüs ra na uğ ra yan lar dan olu rum." (Hud Su -

re si, 47)

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". (Ba ka ra

Su re si, 127)

Rab bi miz, iki mi zi Sa na tes lim ol muş kıl ve

so yu muz dan Sa na tes lim ol muş bir üm met

(ver). Bi ze iba det yön tem 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, 128-129)
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Rab bim, Sen ba na mülk ten (bir pay ve onu yö net me im ka nı -

nı) ver din, söz le rin yo ru mun dan (bir bil gi) öğ ret tin. Gök le rin

ve ye rin Yaratıcı sı, dün ya da ve ahi ret te be nim ve lim Sen sin.

Müs lü man ola rak be nim ha ya tı ma son ver ve be ni sa lih le rin

ara sı na kat. (Yu suf Su re si, 101)

... 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)

De ki: "Ey mül kün sa hi bi Al lah'ım, di le di ği ne mül kü ve rir sin

ve di le di ğin den mül kü çe kip-alır sın, di le di ği ni aziz kı lar, di -

le di ği ni al çal tır sın; ha yır Se nin elin de dir. Ger çek ten Sen,

her şe ye güç ye ti ren sin." (Al-i İm ran Su re si, 26)

(Hz. Mu sa) De di ki: "Rab bim, be nim göğ sü mü aç. Ba na işi -

mi ko lay laş tır. Di lim den dü ğü mü çöz; ki söy le ye cek le ri mi

kav ra sın lar. Ai lem den ba na bir yar dım cı kıl, kar de şim Ha -

run'u. Onun la ar ka mı kuv vet len dir. Onu işim de or tak kıl,

Böy le ce Se ni çok tes bih ede lim. Ve Se ni çok zik re de lim. Şüp -

he siz Sen bi zi gö rü yor sun." (Ta ha Su re si, 25-35)

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. Rab bi miz, şüp he siz

Sen ki mi ate şe so kar san, ar tık onu 'hor ve aşa ğı lık' kıl mış sın -

dır; zul me den le rin yar dım cı la rı yok tur. Rab bi miz, biz:

'Rab bi ni ze iman edin' di ye ima na çağ rı da bu lu nan bir ça ğı -

rı cı yı işit tik, he men iman et tik. Rab bi miz, bi zim gü nah la rı -

mı zı ba ğış la, kö tü lük le ri mi zi ört ve bi zi de iyi lik ya pan lar la
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bir lik te öl dür. Rab bi miz, el çi le ri ne va'det tik le ri ni bi ze ver,

kı ya met gü nün de de bi zi 'hor ve aşa ğı lık' kıl ma. Şüp he siz

Sen, va'di ne mu ha le fet et me yen sin." Ni te kim Rab le ri on la ra

ce vab ver di: "Şüp he siz Ben, er kek ol sun, ka dın ol sun, siz den

bir iş te bu lu na nın işi ni bo şa çı kar mam…" (Al-i İm ran Su re -

si, 191-195)



AHİ RET HA YA TI NE DİR?

Ba zı in san lar ölü mü, in sa nın yo ko lu şu gi bi an lar lar. Oy sa

ölüm, sa de ce dün ya ha ya tı ile ahi ret ha ya tı ara sın da bir ge -

çiş, bir ka pı gi bi dir.  Ka pı nın ar ka sın da, ya ni ahi ret ha ya tı -

mız da, cen net te ve ya ce hen nem de bir yer de ol ma mız da Al lah'ın, dün -

ya da ki ha re ket le ri mi zi be ğen me si ne ve ya be ğen me me si ne bağ lı dır.

Ölüm sa de ce bir sü re nin dol ma sı dır. Sı na vın bit ti ği ni be lir ten zi -

lin çal ma sı ve çı kış ka pı sı nın açıl ma sı gi bi. Al lah her ke se dün ya da ay -

rı bir sı nav sü re si ver miş tir. Ki mi nin sü re si 30 yıl da, ki mi nin ki ise 100

yıl da bi te bi lir. Na sıl si zin dün ya da ki sı na vı nı zın baş lan gı cı olan do ğu -

mu nu za siz de ğil Al lah ka rar ver diy se, sü re nin bi ti mi ne de Al lah ka -

rar ver miş tir. Ya ni kaç ya şın da öle ce ği ni zi yal nız ca Al lah bi lir.



Ölü mü Na sıl Kar şı la ma mız Ge re kir?

Dün ya da ki sı na vın bi ti şi de mek olan ölüm, iman eden ki şi ler için

bir se vinç ve si le si dir. So nun da çok gü zel bir ül ke ye gi de ce ği bir ge çiş

ka pı sı gi bi dir. Okul da bir sı na va gi ren ve so nun da ken di si ne ve ri len

sü re si do lup da sı nav dan çı kan ve ba şa rı lı olan bir in sa nın ar dın dan

üzül mek çok an lam sız olur. İş te bu şe kil de ölen bir in sa nın ar dın dan

üzül mek de ay nı şe kil de, hat ta da ha da an lam sız dır. Ölen ki şi çok ya -

kın ta nı dı ğı mız ve çok sev di ği miz bi ri ola bi lir. An cak iman eden bir

in san ölü mün ke sin bir ay rı lık ol ma dı ğı nı, ölen ki şi nin sa de ce dün ya -

da ki im ti ha nın bit ti ği ni, bu ki şi nin çok gü zel bir ül ke ye git ti ği ni dü şü -

nür ve bu na gö re dav ra nır. Al lah'ın is tek le ri ne gö re ya şa yan Müs lü -

man la rı Al lah'ın ahi ret te ye ni den bi ra ra ya ge ti re ce ği ni ve cen net le

mü ka fat lan dı ra ca ğı nı bi lir. Bu du rum da üzül mek bir ya na bu ki şi için

bü yük bir se vinç du yar. 

Al lah bi zi dün ya dan is te di ği an çı kar ta bi lir ya ni di le di ği an ca nı -

mı zı ala bi lir. İn sa nın yap ma sı ge re ken bu sü re dol ma dan ön ce elin den

ge le ni ya pıp Al lah'ın sev gi si ni ka zan ma ya ça lış mak tır. 

So nuç ola rak ak lı nız dan çı kar ma ma nız ge re ken şu dur: Ölüm bir

son de ğil, bir çok gü zel lik le do lu bir ül ke ye git me mi zi sağ la yan bir ge -

çiş ka pı sı dır. Son su za ka dar sü re cek olan asıl ha yat, ahi ret te dir. Bi zim

de her an ahi ret te ki bu ger çek ha ya tı mı za ha zır lık yap ma mız ge re kir.

Hiç sı nav da ki in san ora da son su za ka dar ya şa ya cak mış gi bi bir ça ba

içi ne gi rer mi? El bet te ha yır. Sa de ce so ru la rı dik kat li ce ce vap la yıp sı -

nav dan bir an ön ce çık ma yı dü şü nür. 

İş te dün ya ha ya tın da da in san Al lah'ın ken di si için ha zır la dı ğı im -

ti ha nı en iyi şe kil de bi ti rip Al lah'ın rı za sı nı ve cen ne ti ka zan ma yı is -
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te me li dir. Her in sa nın dün ya da ki en önem li ça ba sı Al lah'ı sev mek ve

O'nun rı za sı nı ka zan mak için ça lış mak ol ma lı dır. Çün kü son suz mer -

ha met sa hi bi olan Rab bi miz Ken di si’ne ina nan kul la rı nı sev mek te ve

her an ko ru mak ta dır. Bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

... Doğ ru su be nim Rab bim, her şe yi gö zet le yip-ko ru yan dır."

(Hud Su re si, 57)

Dün ya Ha ya tı Ge çi ci dir

Dün ya ha ya tı nın ge çi ci ka lı nan bir yer ol du ğu nu Al lah Ku ran

ayet le rin de bi ze bil di rir ve asıl ola nın ahi ret yur du ol du ğu nu ha ber ve -

rir. Dün ya da çe şit li olay lar la de ne nen ve bir gün ölüm ile kar şı la şan

ki şi için ahi ret ha ya tı baş lar. İman eden ler öle cek le ri za man, hiç acı

çek me ye cek ler Al lah'ın Ku ran'da bi ze bil dir di ği gi bi can la rı ko lay lık -

la alı na cak tır. Ölüm ile bir lik te baş la yan ahi ret ha ya tı, so nu ol ma yan

bir ya şam dır. İn sa nın son suz ha ya tı olan ahi ret ha ya tın da ru hu yok ol -

ma ya cak tır. Al lah bi zim için pek çok ni me ti ya ra tan dır. Dün ya ha ya -

tı nı da, bi ze ver dik le ri ne kar şı lık ola rak bi zim ne ler yap tı ğı mı zı gör -

mek için ya rat mış tır. Al lah, ha re ket le ri mi zin iyi ya da kö tü ol ma sı na

gö re ahi ret te de bir ödül ola rak cen ne ti ve ya bir ce za  ola rak ce hen ne -

mi ya ra ta cak tır.

Al lah ahi ret te hu zu ru na ge le cek olan la rın na sıl kar şı lık gö re ce ği -

ni Ku ran'da şöy le bil dir mek te dir:

Kim bir iyi lik le ge lir se, ken di si ne bu nun on ka tı var dır, kim

bir kö tü lük le ge lir se, onun mis lin den (eş de ğe rin den) baş ka -

sıy la ce za lan dı rıl maz ve on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar.

(Enam Su re si, 160)
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Al lah in san la ra kar şı çok mer ha met li dir. Ödül ve rir ken kat kat, cö -

mert çe ver mek te dir. Oy sa ce za yı hak eden ler sa de ce yap tık la rı kö tü lük -

le rin tam kar şı lı ğı nı gö rür ler. Al lah kim se yi hak sız lı ğa uğ rat maz. İn san -

lar ara sın da ada let siz dav ra nış lar ola bi lir. Suç lu bi ri dün ya da in san la rı

kan dır mış ve on la rı ya nılt mış ola bi lir. Ama su çu nun kar şı lı ğı nı Al lah

ahi ret te ke sin lik le ve re cek tir. Ada let, Al lah Ka tın da ye ri ni mut la ka bu -

lur. Çün kü Al lah her şe yi gö rür, bi lir ve kar şı lı ğı nı ona gö re ve rir.

Ahi ret te ki ha ya tı mız Cen net ve ce hen nem, in san la rın ölüm le rin -

den son ra ki ahi ret ha yat la rı nı ge çi re cek le ri iki fark lı yer dir. Bu yer ler -

le il gi li ger çek le ri biz yi ne en doğ ru şe kil de Ku ran'dan öğ re ne bi li riz.

Ku ran'dan öğ ren dik le ri miz doğ rul tu sun da cen ne ti ta nıt mak için

şöy le bir ör nek ve re lim. Çok gü zel man za ra lı yer le re git miş ve ya film -

ler de hay ran lık uyan dı ran me kan lar gör müş sü nüz dür. Hiç ay rıl mak

is te me di ği niz yer ler ya da bit me si ni hiç is te me di ği niz yi ye cek ler ol -

muş tur. Cen net bü tün o gör dük le ri niz den da ha gü zel, hat ta on lar la kı -

yas edi le me ye cek ka dar gü zel bir yer dir. Cen net te ki yi ye cek ler dün -

ya da ki hiç bir yi ye cek le kı yas la na ma ya cak ka dar lez zet li ve gü zel gö -

rü nüm lü dür. 

Dün ya da ki bü tün gü zel lik le ri ya ra tan Al lah ayet le rin de, sa mi mi

iman eden Müs lü man lar için ahi ret te çok da ha gü ze li ni ha zır la dı ğı nı

söy le mek te dir. 

Dün ya da ki Sı kın tı lar Cen net te ki Gü zel lik le ri

Da ha İyi An la ma mı zı Sağ lar

Dün ya da bir çok sı kın tı ya şa rız. Has ta olu ruz, ate şi miz çı kar, ki -

mi za man bir ye ri miz kı rı lır, çok üşü rüz ve ya sı cak tan bu na lı rız. Her
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gün da ha bir çok sı kın tı ve ri ci şey ba şı mı za ge le bi lir. Mi de miz ra hat -

sız la nır, yaş lan dık ça cil di miz bo zu lur, kı rı şır. An ne niz le ba ba nı zın

genç lik re sim le ri ne ba kın ve şu an da ki yüz le ri ni dü şü nün, ara da ki far -

kı da ha iyi an la ya cak sı nız. 

Al lah bu gi bi ek sik lik le ri dün ya ha ya tın da özel lik le böy le ya rat -

mış tır. Bun la rın hiç bi ri cen net te yok tur. Dün ya da ki ek sik lik ler dü şü -

nül dü ğün de cen ne tin ne ka dar bü yük bir mü ka fat ol du ğu da ha iyi an -

la şıl mak ta dır. Eğer in san ölün ce cen ne te gi der se bü tün bu sı kın tı lar -

dan kur tu lur. Dün ya da ho şu nu za git me yen şey le ri tek rar dü şü nün. Si -

zi ra hat sız eden bu şey ler den tek bir ta ne si bi le cen net te ol ma ya cak tır.

Cen net in sa nın en faz la zevk ala ca ğı, en çok ho şu na gi de ce ği ni -

met ler le ha zır lan mış tır. Dün ya da her in sa nın ye di ği iç ti ği gü zel şey -

ler den çok da ha iyi si ve gü ze li, en ku sur su zu ora da ha zır dır. Cen net -

te in san bir da ha hiç üşü mez, has ta ol maz, üzül mez, kork maz, yaş lan -

maz. Et ra fın da hiç kö tü in san ol maz. Çün kü kö tü ler ar tık ce hen nem -

de, ken di kö tü lük le ri ne la yık bir yer de dir ler. Cen net te ise her kes bir -

bi riy le gü zel söz ler le ko nu şur. Kü für et mez, si nir le nip ba ğır maz, bir -

bi ri nin kal bi ni kır maz. İlk in san olan Adem Pey gam ber den bu gü ne

ka dar ya şa mış olan, Al lah'ın, ah la kı nı be ğen di ği ve cen ne te la yık gör -

dü ğü ne ka dar iyi in san var sa ar tık hep si ora da ar ka daş tır. 

Al lah Ku ran'da, cen net te çok gü zel ve bü yük köşk ler ol du ğu nu,

in san la rın bu ra lar da bü yük bir ne şe ve mut lu luk için de ya şa dı ğı nı, in -

san la rın her is te dik le ri şe yin ger çek leş ti ği ni ha ber ver mek te dir. As lın -

da bü tün bu an lat tık la rı mız ve si zin bun la rı okur ken dü şün dük le ri niz

cen net te ki gü zel lik le ri an lat mak için çok ye ter siz dir. Bun lar in sa nın

bir an dü şün dü ğün de ak lı na ge len bir kaç gü zel lik tir oy sa cen net te ki

ben zer siz gü zel lik ler hiç bit mez.
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Al lah bir aye tin de, in sa nın is te ye ce ği her şe yin ve da ha faz la sı nın

da cen net te ve ri le ce ği ni ha ber ver miş tir. Ca nı nı zın is te ye bi le ce ği bir

şey dü şü nün ya da git mek is te di ği niz bir ye ri. Cen net te bü tün bu is te -

dik le ri niz Al lah'ın iz niy le bir an da ola cak tır. Al lah bir ayet te cen net -

ten şöy le bah set mek te dir:

… Ora da ne fis le ri ni zin ar zu la dı ğı her şey si zin dir ve is te di ği -

niz her şey de si zin dir." (Fus si let Su re si, 31)

Ku ran'da cen net te ki son suz gü zel lik le ri an la tan ayet ler den bir ka -

çı şöy le dir:

Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de

bo zul ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak -

lar, içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal -

dan ır mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü -

sün den ve Rab le rin den bir mağ fi ret var dır... (Mu ham med

Su re si, 15)

İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar; on la rı, için de ebe di

ka lı cı lar ola rak, al tın dan ır mak lar akan cen ne tin yük sek

köşk le ri ne mu hak kak yer leş ti re ce ğiz. (Sa lih) Amel ler de bu -

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

Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler, ora da al tın dan

bi le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler. Ve ora da on la rın el bi se le -

ri ipek(ten)dir. (Fa tır Su re si, 33)

Ger çek şu ki, bu gün cen net hal kı, 'se vinç ve mut lu luk do lu'

bir meş gu li yet için de dir ler. Ken di le ri ve eş le ri, göl ge lik ler de,

taht lar üze rin de yas lan mış lar dır. Ora da tap ta ze-mey ve ler

on la rın ve is tek duy duk la rı her şey on la rın dır. (Ya sin Su re si,

55-57)
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İman eden ler ve sa lih amel ler de
bu lu nan lar -ki Biz hiç kim se ye güç

ye ti re ce ğin den faz la sı nı yük le me yiz-
on lar da cen ne tin hal kı dır lar.

On da son suz ola rak ka la cak lar dır. 

(Araf Su re si, 42)
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İman edip sa lih amel ler de
bu lu nan lar; on la rı, için de ebe di

ka lı cı lar ola rak, al tın dan ır mak lar akan
cen ne tin yük sek köşk le ri ne mu hak kak

yer leş ti re ce ğiz. (Sa lih) Amel ler de
bu lu nan la rın ec ri ne gü zel dir.                            

(An ke but Su re si, 58)
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… Or ada ne fis le ri ni zin
ar zu la dı ğı herşey si zin dir ve
is te di ği niz herşey de si zin dir.

(Fus si let Su re si, 31)



... Gerçekten onlar için altlarından
ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine

rızık olarak bu ürünlerden her
yedirildiğinde: "Bu daha önce de rızık-

landığımızdır" derler. Bu, onlara,
(dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur...

(Bakara Suresi, 25)
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Yük lü dal la rı bü kül müş ki raz (ağaç la rı), Üs tüs te di zi li mey -

ve le ri sark mış muz ağaç la rı, Ya yı lıp-uzan mış göl ge ler, Dur -

mak sı zın akan su(lar); Ve (da ha) bir çok mey ve ler ara sın da,

Ke si lip-ek sil me yen ve ya sak lan ma yan (mey ve ler). Yük sek le -

re-ku rul muş dö şek ler (se dir ler). (Va kıa Su re si, 28-34)

Al lah cen ne te gir me ye la yık olan in san la rın son su za ka dar ora da

ka la cak la rı nı da ayet le rin de bil dir mek te dir. Bir ayet te şöy le buy rul -

mak ta dır: 

İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar -ki Biz hiç kim -

se ye güç ye ti re ce ğin den faz la sı nı yük le me yiz- on lar da cen ne -

tin hal kı dır lar. On da son suz ola rak ka la cak lar dır. (Araf Su -

re si, 42)

Cen net te ki en bü yük ni met ise, el bet te Rab bi miz'in sev gi si ni ka -

zan mış ol mak tır. Bu nu bil mek ve his set mek, in sa nın ya şa ya bi le ce ği

en bü yük se vinç ve hu zur dur.

İn kar Eden ler İçin Ce hen nem de Azap Var dır

Al lah'a is yan eden, onu ta nı ma yan in san lar da yap tık la rı her şey

için bir kar şı lık gö re cek ler dir. Dün ya da iken Al lah'ı ta nı ma dık la rı,

her şe yi O'nun ya rat tı ğı nı ka bul et me dik le ri, bü yük lük tas la yıp

Al lah'ın em ret ti ği iba det le ri yap ma dık la rı ve dün ya da ade ta is yan çı -

kar dık la rı için, ölün ce de bu na gö re kar şı lık gö re cek ler dir. 

Ba zı in san lar bu dün ya da bir çok suç iş ler ler. Kim se nin on la rı

gör me di ği du rum lar da, za man za man ce za sız da ka la bi lir ler. Ama bu

in san lar yap tık la rı ne ka dar giz li olur sa ol sun Al lah'ın on la rı her an

gör dü ğü nün, iç le rin den ge çe ni de bil di ği nin far kın da de ğil ler dir. 
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Her kes yap tı ğı iyi ve ya kö tü şey le rin kar şı lı ğı nı mut la ka ala cak -

tır. Asıl ce za yı ve ya ödü lü ahi ret te Al lah ve re cek tir. Al lah son suz ada -

let sa hi bi dir ve Ku ran ayet le rin de ya pı lan en kü çük bir iyi li ğin bi le

kar şı lı ğı nı kat kat ve re ce ği ni müj de le miş tir. İn san lar piş man olup ba -

ğış lan ma di ler ler se on la rı af fe de ce ği ni de söy le miş tir. Bu na rağ men

Al lah'a iman et me yen, Ku ran'da bil di ri len emir le ri ye ri ne ge tir me yen,

sa de ce dün ya ha ya tın da ya şa ya ca ğı nı, son ra sın da bir ha yat ol ma dı ğı -

nı dü şü nen in san la rı da Al lah ce hen nem ile teh dit et miş tir.

Al lah'a is yan eden suç lu ve gü nah kar la rın yap tık la rı nın kar şı lı ğı -

dır ce hen nem. 

Al lah bu ki şi le rin du ru mu nu Ku ran'da şöy le açık la mış tır:

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 re si, 51)

Ce hen nem de, dün ya da ya şa nan sı kın tı lar dan ve acı lar dan çok da -

ha faz la sı var dır. Pis lik, kor ku, acı ve mut suz luk do lu bir yer dir ce hen -

nem. Ora ya gi den in san lar, ce hen nem den çık mak için Al lah'a dua ed-

er ler ama ar tık dua et mek te ve piş man ol mak ta geç kal mış lar dır. Da -

ha ön ce si ze Fi ra vun'un ge çer siz piş man lı ğın dan söz et miş tik. O da

bo ğu la ca ğı sı ra da ba şı na ge le cek le ri an la mış tı. Ama o an da ki piş man -

lı ğı fay da et me miş ti. İş te Al lah in sa na ölüm anı na ka dar fır sat ve rir.

Öl dük ten ve ahi ret te ya şa ma ya baş la dık tan son ra ise piş man ol ma nın

hiç bir an la mı kal ma mak ta dır. 

Ce hen nem lik ler ora da yi ye cek hiç bir şey bu la maz lar. Baş la rın da -

ki ce hen nem bek çi le rin den yi ye cek is te dik le rin de on la ra da rı di ke ni,

kan ve irin ve ri lir. Su iç mek is te dik le rin de ise kay nar su ve ri lir. Sü -
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rek li aşa ğı la nır lar, sü rek li de ri le ri ya nar, her yer de ateş var dır, dar ve

sı kı şık yer ler de hap se di lir ler. Üs te lik bu çok sı kın tı lı ya şam -Al lah'ın

di le me si dı şın da- son su za ka dar bit me ye cek tir.

Oy sa ha ta la rı nı, gü nah la rı nı fark eden her in sa nın, ha yat tay ken

yap tık la rın dan piş man ol ma sı ve Al lah'tan dua ile ba ğış lan ma di le me -

si ge re kir. Ku ran'da Al lah bi ze sa mi mi bir piş man lık olur sa, her tür lü

gü na hı af fe de ce ği ni bil dir mek te dir. Bu ko nuy la il gi li ayet şöy le dir:

(Ben den on la ra) De ki: "Ey ken di aleyh le rin de (ken di za rar -

la rı na) ol mak üze re öl çü yü ta şı ran (gü nah iş le yen) kul la rım.

Al lah'ın rah me tin den umut kes me yin. Şüp he siz Al lah, bü tün

gü nah la rı ba ğış lar. Çün kü O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir."

(Zü mer Su re si, 53)

Ahi ret te son suz bir piş man lık ya şa ma mak ve ce hen ne min bit me -

ye cek aza bın dan kur tul mak için, geç ol ma dan in sa nın ha ta la rı nı gör -

me si ve Rab bi miz'e tev be et me si bu yüz den çok önem li dir.



SON SÖZ

Sev gi li ço cuk lar! Ki tap ta bu ra ya ka dar ha ya tı mız la il gi li bil -

me miz ge re ken en te mel ve en önem li ger çek le ri gör dük.

"Dün ya ya ne den gel dik? Bi zi ve her şe yi ya ra tan Rab bi miz

na sıl dav ra nış lar da bu lun ma mı zı is ti yor? Al lah'ı hoş nut et mek için na -

sıl dav ran ma lı yız? Ahi ret ha ya tı ne dir?İn san ce hen nem den ne den ko-

rk ma lı dır?" gi bi so ru lar sor duk.

Bu so ru la rın ce vap la rı nı uma rız he pi niz çok iyi dü şü nür sü nüz.

Da ha çok genç ola bi lir si niz ama unut ma yın ki bir gün siz de be li bü -

kül müş ih ti yar bir am ca ve ya tey ze ola cak sı nız.

Si ze ölü mü dü şün mek için he nüz çok er ken ol du ğu nu söy le yen -

ler de çı ka bi lir. Ama yi ne unut ma yın ki Al lah'ın si zi ya nı na ala ca ğı

za ma nı hiç kim se bi le mez. Bel ki 1 gün son ra bel ki 10 yıl son ra ölüm -

le kar şı la şa cak sı nız. İman eden ler den se niz, ölüm za ma nı nız gel di ğin -

de ca nı nız gü zel lik le alı na cak, öl dük ten son ra her tür lü gü zel li ğin ol -

du ğu, dün ya da si zi sı kan ho şu nu za git me yen hiç bir şe yin ol ma dı ğı,
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ku sur suz bir ül ke ye gi de cek si niz. Kı ya met gü nün de ya şa na cak olan

deh şet ve ri ci olay la rı yağ mur lu bir gün de evin de otu rup pen ce re den

dı şa rı yı sey re den bir in san gi bi sey re de cek, o gü nün kor ku sun dan

uzak ola cak sı nız. 

Bü tün bun la rı dü şün dü ğü nüz de Al lah'ın is te di ği gi bi bir in san ol -

mak için va kit kay bet me nin ne ka dar an lam sız ol du ğu nu he men fark

ede cek si niz.

Yi ne unut ma yın, dün ya da her şey için bir ma ze ret, bir ge rek çe bu -

la bi lir ve hat ta kar şı nız da ki in san la rı da ik na ede bi lir si niz. Ama ölüm -

den son ra ki ahi ret ha ya tın da, her şe yi gö ren ve bi len Al lah'ın kar şı sı na

çı kın ca kusur larınız ve suç larınız için her han gi bir öz rünüz olamaya-

cak tır. 

Bu neden le, en güzel ve doğ ru şekil de, hiç vakit kay bet meden

bütün bu ger çek lerin üzerin de düşün meli ve Al lah'ın sev diği bir in san

ol mak için çalış maya baş lamalısınız.

144

... Sen Yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den

baş ka bi zim hiç bir bil gi miz yok.

Ger çek ten Sen, her şe yi bi len, hü küm

ve hik met sa hi bi olan sın.

(Ba ka ra Su re si, 32)




