










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Ad-
nan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve li-
se ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stan-
bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤re-
nim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve si-
yasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra,
yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçer-
sizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k
ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmak-
tad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer
ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60

farkl› dile çevrilmifltir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele

eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad et-
mek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar
taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kulla-
n›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgili-
dir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü,
Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmek-
tedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resu-
lullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc›
düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve
dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü

söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal
sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyle-

me niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 
Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak he-

def, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak,
böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i
ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde
düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistem-
lerin çürük temellerini ve sapk›n uygula-
malar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri
Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den

Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna
Hersek'e, ‹spanya'dan Brezil-



ya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n
daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹tal-
yanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygur-
ca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da
kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta
kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda
genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insa-
n›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Ki-
taplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve sa-
mimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki
etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r.
Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist
felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savu-
nabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inat-
la savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc›
ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklan-
maktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca
Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve ya-
y›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini gör-
melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin
de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri kar-
mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve
keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve
zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi
gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu ko-
nuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çü-
rütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimi-
yetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çek-
tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n
yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve
Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dün-
yan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla orta-
m› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›l-
mas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n
izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤-
ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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OKUYUCUYA
Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu

teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve

dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n

iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu

teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani

görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm

kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar

Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri

ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmaya-

cak flekilde aç›klanmaktad›r. 

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

yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n

anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uy-

maktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu ki-

taplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar

edememektedirler.

Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gi-

bi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade et-

mek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili ken-

di tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

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

ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n

tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini an-

latmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da

okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

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

li sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellik-

leri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sa-

hip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabi-

lece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli

kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat

etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›m-

lara rastlayamazs›n›z. 
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K ötülük, haks›zl›k, üzüntü, karamsarl›k, s›k›nt›, yaln›z-
l›k, korku, stres, güvensizlik, vicdans›zl›k, endifle, öf-
ke, k›skançl›k, kin, uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›, ahlaks›z-

l›k, kumar, fuhufl, açl›k, fakirlik, yolsuzluk, h›rs›zl›k, kavga,
düflmanl›k, cinayet, savafl, çat›flma, zulüm, ölüm korkusu...
Tüm bunlar, hemen her gün gazete ve televizyonlarda gördü-
¤ünüz, günlük hayatta karfl›laflt›¤›n›z hatta bizzat yaflad›¤›n›z
sorunlardand›r.

‹nsanlar›n ve toplumlar›n içinden ç›kmak için u¤raflt›kla-
r›, her alanda mücadele verdikleri bu tür olumsuzluklar, karga-
flalar ve karanl›k toplumsal yap›lar, dünya üzerinde yüzy›llar-
dan beri hakimdir. Bunun için, eski Yunan'a veya Büyük Roma
‹mparatorlu¤u'na, Çarl›k Rusyas›'na ya da Ayd›nlanma Ça-
¤›'na, hatta dilerseniz iki büyük dünya savafl›na ve büyük top-
lumsal olaylara sahne olan 20. yy'a göz atabilirsiniz. Hangi
yüzy›la ve dünyan›n neresine giderseniz gidin, genellikle man-
zara pek de¤iflmez. 

Peki insanlar bu kötülüklerle flimdiye dek mücadele et-
mifller midir ya da etmek için bir gayretleri var m›d›r?

Elbette, dünyan›n hemen her döneminde insanlar bu say›-
lan olumsuzluklarla karfl› karfl›ya kalm›fllar, bunlarla mücadele
etmifller, ancak çareyi hep yanl›fl yöntemlerde arad›klar› için bir
türlü çözüm bulamam›fllard›r. Kurtuluflu kimi zaman de¤iflik
yönetim biçimleri denemekte, kimi zaman sapk›n ak›mlara ka-
p›lmakta, devrimler yapmakta, ço¤u kere de umursamazl›¤›
tercih edip, tüm bu olumsuzluklar› kabullenmekte aram›fllard›r.

D İ N S İ Z L İ Ğ İ N  K A B U S U
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Günümüzde insanlar genelde böyle bir yaflam tarz›na öy-
lesine al›flm›fllard›r ki yukar›da sayd›¤›m›z sorunlar› hayat›n
gerçe¤i olarak kabul eder, bunlar›n yaflanmad›¤› bir toplumun
var olabilece¤ini adeta imkans›z olarak görürler. Böyle bir ya-
flant›dan memnun olmad›klar›n› sürekli dile getirirler ama için-
de bulunduklar› flartlarda baflka bir seçeneklerinin bulunmad›-
¤›n› düflünerek, bu yaflant›y› hemen kabullenirler.

Oysa dünyada, yukar›da sadece çok küçük bir k›sm›na
yer verdi¤imiz bu olumsuzluklar›n hiçbirini ne ruhen ne de
bedenen yaflamayan, sürekli bolluk, bereket, mutluluk, sevgi,
sayg›, huzur, güven, güzel ahlak, bar›fl ve dostluk gibi say›s›z
nimet ve güzelliklerin sahibi olan insanlar da vard›r. ‹flte bu in-
sanlar Allah'›n r›zas› için yaflayan, Kuran hükümlerine uyan,
Allah'›n rahmetini ve cennetini uman gerçek dindarlar, yani
müminlerdir.

Di¤er bir deyiflle, bu olumsuzluklar›n tek çözümü "din ah-
lak›"n›n yaflanmas›nda yatmaktad›r. Din ahlak› tam olarak ya-
fland›¤› takdirde toplumlara hakim olan bu karanl›k tablo yeri-
ni ayd›nl›k bir ufka b›rakacakt›r. Tüm insanlar›n ve toplumla-
r›n ça¤lar boyu düflledikleri, iyilik ve güzelli¤in hakim oldu¤u
böyle güzel bir atmosfer, ancak Kuran ahlak›n›n yaflanmas› ile
mümkündür. 

Baflta tasvir etti¤imiz ortam ise Kuran ahlak› yaflanmad›-
¤›nda, Allah'›n hükümleri göz ard› edildi¤inde kaç›n›lmaz ola-
rak oluflur. Di¤er bir deyiflle, din ahlak› yaflanmad›¤› sürece in-
sanlar bu olumsuzluklara mahkumdurlar. Çünkü bu, "dinsiz-

li¤in kabusu"dur.
Bu kitapta, Allah'›n insanlara indirdi¤i Kuran'da tarif edi-

len "güzel ahlak" modeli yafland›¤› takdirde "dinsizli¤in kabu-
su"nun yani kötülüklerin, karamsarl›klar›n, toplumsal huzur-
suzluklar›n ne flekilde engellenece¤i, olumsuzluklar›n nas›l or-
tadan kalkaca¤›, ideal ortama nas›l kavuflulaca¤›, insanlar›n
maddi-manevi ne gibi kazançlar sa¤layacaklar› ve tüm bu
olumsuzluklardan kurtulabilmek için de Kuran ahlak›n›n tek
alternatif çözüm oldu¤u anlat›lmaktad›r. 

H A R U N  Y A H Y A  ( A D N A N  O K T A R )
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Bugüne dek belki pek çok kitapta toplumlar›n ve insanla-
r›n içinde bulunduklar› karamsar durum ele al›nm›fl, sosyolojik
ve psikolojik tahliller yap›lm›fl, sorunlar s›k s›k tüm detaylar›y-
la dile getirilmifltir. Fakat elinizdeki kitab›n fark›, bu tahlil ve
teflhisler karfl›s›nda insanlara en gerçekçi çözümü sunmak ve bu
çözüme baflvurmad›klar› takdirde onlar› nas›l bir gelece¤in bek-
ledi¤ini tarif ederek samimiyetle uyarmakt›r. 

Böylelikle umar›z ki kitab› okuyan vicdan sahibi her insan
huzurun, güvenin ve ideal toplum yaflant›s›n›n yaln›zca Kuran
ahlak›n›n yaflanmas› ile mümkün oldu¤unu anlayacak ve ger-
çek dine, yani "‹slam"a yönelecektir.  

AKILLI TASARIM yani YARATILIfi

Kitapta zaman zaman karfl›n›za Allah'›n yaratmas›ndaki
mükemmelli¤i vurgulamak için kulland›¤›m›z "tasar›m" keli-
mesi ç›kacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullan›ld›¤›n›n
do¤ru anlafl›lmas› çok önemli. Allah'›n tüm evrende kusursuz
bir tasar›m yaratm›fl olmas›, Rabbimiz'in önce plan yapt›¤› da-
ha sonra yaratt›¤› anlam›na gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve
yerin Rabbi olan Allah'›n yaratmak için herhangi bir 'tasar›m'
yapmaya ihtiyac› yoktur. Allah'›n tasarlamas› ve yaratmas› ay-
n› anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'›n,
bir fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤inde, onun olmas› için
yaln›zca "Ol!" demesi yeterlidir.

Ayetlerde flöyle buyurulmaktad›r:

Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" deme-

sidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir

iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da

hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)
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‹ nsan nas›l var olmufltur? ‹nsan›n dünyada bulunuflunun

amac› nedir? Ölüm nedir? Ölümden sonraki yaflamda in-

san› nas›l bir hayat beklemektedir? Dünyadaki canl›l›¤›n

kayna¤› nedir? ‹nsan bedeni, hayvanlar, bitkiler, evrendeki mü-

kemmel düzen nas›l var olmufltur? ‹yi, kötü, do¤ru, yanl›fl ne-

lerdir? Bu sorular›n cevaplar›n› nereden ö¤renebiliriz?

Bu gibi sorular›n cevaplar›n› insanlar ça¤lar boyu aram›fl,

bunlar hakk›nda düflünmüfl ve tart›flm›fllard›r. Oysa bu sorula-

ra her dönemde en do¤ru cevab› filozoflar de¤il, Allah Kat›n-

dan indirilmifl "gerçek din" vermifltir.

Tarih boyunca insanlar taraf›ndan ortaya at›lm›fl pek çok

bat›l din olmufltur: fiintoizm, Budizm, fiamanizm, Paganizm

bunlardan baz›lar›d›r. Bat›l olan bu dinler bir felsefe ya da dü-

flünce ak›m› olma niteli¤ini aflamam›fllard›r. Bu dinleri ortaya

atan kifliler de az  önceki sorulara cevaplar aram›fllar, kendile-

rince yan›tlar bulmufllar, fakat bunlar›n hiçbiri kesin ve köklü

bir çözüm sa¤layamam›flt›r.

Hak dinleri di¤erlerinden (bat›l dinlerden) ay›ran en
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önemli fark; ilahi kaynakl› olmalar›d›r. Allah hak dinin insanlar

taraf›ndan uydurulmufl di¤er dinlerden, felsefi ya da sosyolo-

jik sistemlerden üstünlü¤ünü Kuran'da flöyle bildirmektedir:

Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile, di¤er bütün dinle-

re karfl› üstün k›lmak için gönderdi. fiahid olarak Allah ye-

ter. (Fetih Suresi, 28) 

Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki

onu (hak din olan ‹slam'›) bütün dinlere karfl› üstün k›la-

cakt›r; müflrikler hofl görmese bile. (Saf Suresi, 9)

‹lahi kaynakl› dinlerden bugün mensubu bulunanlar Mu-

sevilik, H›ristiyanl›k ve ‹slam'd›r. Bafllang›çta her üçü de Allah

Kat›ndan indirilmifl, fakat H›ristiyanl›k ve Musevilik bu dinle-

ri tebli¤ eden peygamberlerin ard›ndan bozulmaya u¤ram›fllar-

d›r. 

H›ristiyanl›k ve Musevilikteki bozulma, ilk olarak bu din-

lerin kitaplar›nda, yani ‹ncil ve Tevrat'ta yaflanm›fl, bu ‹lahi ki-

taplara ekleme ve ç›karmalar yap›lm›fl, bunlar say›s›z tahrifata

u¤rat›lm›fl, sonuçta birbirinden farkl› birçok ‹ncil ve Tevratlar

ortaya ç›km›flt›r. Bu ilahi kitaplar›n orijinalleri ise zamanla kay-

bolmufl ve unutulmufllard›r. Bu dinlerin bozulmas›n›n ard›n-

dan Allah k›yamete kadar geçerli olacak en son ilahi kitap Ku-

ran'› göndermifl ve onu her türlü bozulmadan, tahrifattan koru-

yaca¤›n› bildirmifltir:

Hiç flüphesiz, zikri (Kuran'›) Biz indirdik Biz; onun koru-

yucular› da gerçekten Biziz. (Hicr Suresi, 9)

Kuran, Allah'›n korumas› ile 14 as›rdan beri hiçbir bozul-

maya u¤ramadan günümüze kadar gelmifltir. Kuran'›n ilk yaz›-

l› nüshalar›yla bugün elimizde bulunan hali aras›nda hiçbir

fark olmay›fl›, tek bir harfinin bile de¤iflmemifl olmas›, dünya-

n›n dört bir yan›ndaki okunmakta olan Kuran'lar›n hepsinin
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birbirinin ayn›s› olmas›, Allah'›n bu son ilahi kitab› özel olarak

korudu¤unun delillerindendir.

Allah daha önce de çeflitli dönemlerde Kat›ndan bir elçi

göndererek, bazen de kitap indirerek mesajlar›n› insanlara ilet-

mifltir. ‹lk insan olan Hz. Adem'i de, Allah elçi olarak yeryüzü-

ne göndermifltir. Bundan sonra da Allah yeryüzüne pek çok el-

çi göndermifl, kitaplar indirmifltir. Bu gerçek Kuran'da flöyle

haber verilir: 

‹nsanlar tek bir ümmetti, Allah müjdeciler ve uyar›c›lar

olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanla-

r›n anlaflmazl›¤a düfltükleri fleyler konusunda, aralar›nda

hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi... (Bakara Suresi,

213)

Yukar›daki ayette de belirtildi¤i gibi, Allah dinini insanla-

ra, kitaplar› ve elçileri arac›l›¤›yla bildirir. Elçiler insanlar› bir

yandan hesap günü ve sonsuz cehennem azab›yla uyar›p kor-

kuturlarken, di¤er yandan da sonsuz cennet hayat›yla müjde-

lerler. ‹nsan› yaratan Allah, hiç kuflkusuz onun dünyada nas›l

bir düzende, ortamda rahat edece¤ini de en iyi bilendir. Bu ne-

denle kullar›ndan istedi¤i yaflam tarz› ve ahlak modeli asl›nda

onlar›n hem dünyada yaflamlar›n› en güzel biçimde sürdürme-

lerini sa¤lar, hem de ahiretlerini kazanmalar›na vesile olur. K›-

saca din ahlak›, gerek sosyal gerekse kiflisel olarak insanlar›n en

ideal yap›ya kavuflmalar› için Allah'›n rahmetinin bir tecellisi

olarak gönderilmifl bir sistemdir. 

Hak dinler, gönderildikleri dönemlerin ortam ve flartlar›-

na göre farkl› hükümler içermifl olsalar da, temelde ayn› inanç

ve ahlaki modeli insanlara sunmufllard›r. Hepsi, Allah'›n varl›-

¤›, birli¤i, s›fatlar›, insan›n ve tüm varl›klar›n yarat›l›fl amaçla-

r›, Allah'a nas›l kul olmak gerekti¤i, Allah'›n be¤endi¤i ideal ta-

v›r, davran›fl ve yaflam biçimi, iyi, kötü, do¤ru, yanl›fl kavram-



lar›n›n neler olduklar›, insan›n dünyadaki yaflam›n› nas›l dü-

zenlemesi, sonsuz yaflam› için neler yapmas› gerekti¤i ve bun-

lar gibi hayati konularda ayn› temel gerçekleri insanlara aktar-

m›fllard›r.

Allah Kat›nda hak olan din tektir. Hz. Adem'den bu yana

da insanl›¤a gönderilen hak dinlerin tümünün temeli ‹slam, ya-

ni "Allah'a teslim olmak"t›r. Bu gerçek Kuran'da flöyle bildirilir:

Hiç flüphesiz din, Allah Kat›nda ‹slam'd›r... (Al-i ‹mran Su-

resi, 19) 

Müslümanlar ve Kitap Ehli -Museviler ve H›ristiyanlar-

farkl› fleriatlara sahiptir. Ancak gerek Musevi ve H›ristiyanlar-

dan gerekse Müslümanlardan samimi olarak iman edenler, ay-

n› temel de¤erlere göre yaflarlar: Allah'a kesin bir bilgiyle iman

etmek; Allah'a hiçbir fleyi flirk koflmamak; Allah'›n r›zas›, rah-
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Allah insanlara say›s›z nimetler
vermifltir. Onlara do¤ruyu anlatan

elçiler ve kitaplar göndermifl olma-
s› da dünyadaki nimetlerden biridir.



meti ve cenneti için yaflamak. Tüm toplumlar Allah'›n kendile-

rine emrettiklerini eksiksiz olarak yerine getirmekle ve Allah r›-

zas› için Rabbimiz'e gönülden teslim olup hay›r ifllerinde yar›fl-

makla sorumludurlar. Allah'›n varl›¤›na ve birli¤ine inanan, ke-

sin bilgiyle ahirete iman eden ve salih amellerde bulunan her

üç ‹lahi dinin mensuplar› da, asl›nda Rabbimiz'in Hz. ‹bra-

him'e indirmifl oldu¤u hak dine uymaktad›rlar. 

... O, sizleri seçmifl ve din konusunda size bir güçlük yük-

lememifltir, atan›z ‹brahim'in dini(nde oldu¤u gibi). O

(Allah) bundan daha önce de, bunda (Kuran'da) da sizi

"Müslümanlar" olarak isimlendirdi... (Hac Suresi, 78)

Tarih boyunca tüm peygamberler Allah Kat›nda hak olan

tek bir din ahlak›n› insanlara tebli¤ etmifllerdir. Hz. ‹brahim,

Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. ‹sa, Hz. Nuh, Hz. fiuayb

H A R U N  Y A H Y A  ( A D N A N  O K T A R )

15

‹nsanlar tarih boyunca Allah'a
iman etmeye davet edilmifllerdir.

Bu davete uymayanlar ahirette ce-
hennem ile karfl›l›k göreceklerdir.



ve di¤er peygamberlerin hepsi, insanlar› bir ve tek olan Allah'a

kat›ks›zca iman etmeye, yaln›zca O'nun r›zas› için yaflamaya ve

O'nun emirlerini yerine getirmeye davet etmifllerdir. Bir ayette

flöyle bildirilmektedir:

O: "Dini dosdo¤ru ayakta tutun ve onda ayr›l›¤a düflmeyin"

diye dinden Nuh'a vasiyet etti¤ini ve sana vahyetti¤imizi,

‹brahim'e, Musa'ya ve ‹sa'ya vasiyet etti¤imizi sizin için de

teflri etti (bir fleriat k›ld›)... (fiura Suresi, 13)

Görüldü¤ü gibi, Yahudilere ve H›ristiyanlara -baz› hüküm

farklar› olmakla birlikte- indirilen din özünde ayn›d›r. Her üç

dinin mensuplar› da, asl›nda Hz. ‹brahim'in torunlar›d›r. Yahu-

di ve H›ristiyanlar da t›pk› Müslümanlar gibi, hiç flirk koflma-

dan Hz. ‹brahim'in hanif (Tevhid; tek bir Allah'a inan›p yaln›z-

ca O'na kulluk etmek) olan dinine uymakla yükümlüdürler. Bir

Kuran ayetinde Rabbimiz, tüm iman edenlere Hz. ‹brahim'in

dinine uymakla yükümlü olduklar›n› flöyle bildirmektedir:

Dediler ki: "Yahudi veya H›ristiyan olun ki hidayete eresi-

niz." De ki: "Hay›r, (do¤ru yol) Hanif (muvahhid) olan ‹b-

rahim'in dini(dir); O müflriklerden de¤ildi." (Bakara Sure-

si, 135)

Kuran'da, peygamberlerin her devirde ayn› temel ibadet

ve inanç sistemini tebli¤ ettikleri bildirilmifltir: 

- Hz. Zekeriya için, "O mihrapta namaz k›larken..." (Al-i

‹mran Suresi, 39) 

- Hz fiuayb için, "Dediler ki: 'Ey fiuayb, atalar›m›z›n tap-

t›¤› fleyleri b›rakmam›z› ya da mallar›m›z konusunda diledi-

¤imiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi senin namaz›n m›

emrediyor?'..." (Hud Suresi, 87)

- ‹smail Peygamber için, "Halk›na namaz› ve zekat› emre-

diyordu..." (Meryem Suresi, 55), 

- ‹shak ve Yakup Peygamberler içinse "... onlara hayr›
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kapsayan fiilleri, namaz k›lmay› ve zekat vermeyi vahyet-

tik..." (Enbiya Suresi, 73) fleklinde bahsedilir. 

- Baflka bir ayette, "Musa ve kardefline flöyle vahyettik: ...

evlerinizi namaz k›l›nan (ve k›bleye dönük ) yerler yap›n ve

namaz› dosdo¤ru k›l›n..." (Yunus Suresi, 87) fleklinde bir ifade

yer al›r. 

- ‹sa Peygamber Allah'›n kendisine olan emirlerini sayar-

ken ise flöyle der: "... bana namaz› ve zekat› vasiyet (emr) etti"

(Meryem Suresi, 31). 

- Yine Kuran'da Hz. Lokman o¤luna, "Ey o¤lum, namaz›

dosdo¤ru k›l, marufu emret, münkerden sak›nd›r..." (Lokman

Suresi, 17) ve "... Ey o¤lum, Allah'a flirk koflma. fiüphesiz flirk,

gerçekten büyük bir zulümdür." (Lokman Suresi, 13) diye

ö¤üt verir.

- Hz. Meryem için de, "Meryem Rabbine gönülden itaat-

te bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte ruku et." (Al-i ‹m-

ran Suresi, 43) fleklinde buyurulur.

Bunlar sadece belirli temel ibadetler ve inançlar konusun-

da Kuran'da aktar›lan baz› örneklerdir ve bu örnekler ço¤alt›-

labilir. Bunun sebebi bütün peygamberlere özde ayn› hak dinin

vahyedilmifl olmas›d›r. Bu hak dinin temel ve de¤iflmez hü-

kümleri bir ayette flöyle tekrarlan›r:

Oysa onlar, dini yaln›zca O'na halis k›lan hanifler (Allah'›

birleyenler) olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namaz›

dosdo¤ru k›lmak ve zekat› vermekten baflkas›yla emrolun-

mad›lar. ‹flte en do¤ru (dimdik ve sapasa¤lam) din budur.

(Beyyine Suresi, 5)
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H er insan yarat›l›fl an›ndan itibaren, kendisini ve et-

raf›ndaki tüm varl›klar› yaratan Allah'›n varl›¤›n›,

akl›yla ve vicdan›yla kavrayabilecek f›trattad›r. 

Evreni ve içindeki herfleyi, en küçük detaylar›na kadar,

sonsuz güç ve ilim sahibi Allah'›n yaratt›¤› aç›k bir gerçektir.

Etraf›m›zda gördü¤ümüz herfley Allah'›n varl›¤›n›n kesin birer

delilidir. Gökte uçan kufltan okyanus dibindeki bal›¤a, çöldeki

deveden kutuptaki penguene, gözle görülmeyen bir bakteriden

vücudumuzdaki hücrelere, meyvelerden bitkilere, bulutlardan

gezegenlere, galaksilere kadar herfley ince ince ifllenmifl ve

muhteflem sistemlerle donat›lm›flt›r. 

Ayn› flekilde, dünyada yaflam› ayakta tutan tüm sistemler

de mükemmel dengeler üzerine kurulmufltur. Bu dengelerde

en ufak bir oynama ya da sapma bile söz konusu olsa, yaflam›n

imkans›z hale gelmesi kaç›n›lmazd›r. Bunlar öyle ince denge-

lerdir ki, bu dengeleri biraz inceleyince hepsinde ola¤anüstü

bir hesap ve tasar›m oldu¤u hemen fark edilir. Örne¤in, Dünya

kendi etraf›nda biraz daha yavafl dönse, gece ile gündüz aras›n-

da korkunç ›s› farklar› meydana gelir, biraz daha h›zl› dönse bu
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sefer de kas›rgalar ve tufanlar yüzünden yaflam sona ererdi. 

Bunun gibi, dünyadaki yaflam›n üzerine kurulu oldu¤u

daha pek çok hassas denge vard›r ve bunlar›n tek birinin dahi

tesadüfler sonucu, kendi kendine meydana gelmifl olmas› ihti-

mal d›fl›d›r. Dolay›s›yla akl› bafl›nda bir insan›n böylesine kritik

dengeler ve ince hesaplar üzerine kurulu bir düzeni görüp de

bunu tesadüflere vermesi mümkün de¤ildir. Nas›l ki insan, bir

araba ya da herhangi bir teknolojik ürün görse bunu tasarla-

yan, meydana getiren bilinçli insanlar›n varl›¤›ndan hiçbir kufl-

ku duymuyorsa, bunlardan çok daha üstün, iç içe geçmifl kar-

mafl›k sistemlerden, son derece hassas dengelerden oluflan ev-

renin de kendi kendine var olamayaca¤› flüphesizdir. Evrende-

ki her detay, sonsuz kudret ve ilim sahibi Allah'›n varl›¤›n› göz-

ler önüne seren aç›k birer delildir. Kuran'da yarat›l›fl›n bu delil-

lerine s›k s›k dikkat çekilir:

Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek O'ndan, a¤aç

O'ndand›r (ki) hayvanlar›n›z› onda otlatmaktas›n›z. Onun-

la sizin için ekin, zeytin, hurmal›klar, üzümler ve meyvele-

rin her türlüsünden bitirir. fiüphesiz bunda düflünebilen

bir topluluk için ayetler vard›r. Geceyi, gündüzü, günefli ve

ay› emrinize verdi; y›ld›zlar da O'nun emriyle emre haz›r

k›l›nm›flt›r. fiüphesiz bunda akl›n› kullanabilen bir toplu-

luk için ayetler vard›r. Yerde sizin için üretip-türetti¤i çeflit-

li renklerdekileri de. (faydan›za verdi) fiüphesiz bunda

ö¤üt al›p, düflünen bir topluluk için ayetler vard›r... (Nahl

Suresi, 10-13)

Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Art›k ö¤üt al›p, düflün-

mez misiniz? (Nahl Suresi, 17)

Din hakk›nda hiçbir fley bilmeyen bir insan›n bile, ayette

dikkat çekilen konular üzerinde düflünmesi, Allah'›n varl›¤›n›
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Tüm evreni, do¤ay›, canl›lar›
ve insan› yaratan, alemlerin
Rabbi olan Yüce Allah't›r. ‹n-
san dahil her canl›n›n ihtiya-
c›n› en iyi bilen de Allah't›r.
Bu nedenledir ki, insan için
olabilecek en uygun yaflam
biçimi, Allah'›n belirledi¤i din-
dir. ‹nsanlar ancak ‹slam dini-
ni kavrayarak ve yaflayarak
mutlu ve huzurlu olabilirler.  
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ve insan› yaratan, alemlerin
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biçimi, Allah'›n belirledi¤i din-
dir. ‹nsanlar ancak ‹slam dini-
ni kavrayarak ve yaflayarak
mutlu ve huzurlu olabilirler.  



anlayabilmesi, O'nun gücünü ve ilmini takdir edebilmesi için

yeterlidir. Ak›l ve vicdan sahibi bir insan›n, yaln›zca kendi vü-

cudu hakk›nda düflünmesi dahi çok üstün bir yarat›l›fl›n eseri

oldu¤unu ona gösterir. Vücudumuzun içinde son derece orga-

nize, iç içe geçmifl kompleks sistemler vard›r. Bu da tüm evren

gibi insan vücudunun da üstün bir ak›l taraf›ndan tasarland›¤›-

n› göstermektedir.

Sonuçta bir insan, bir elçi ya da gönderilmifl bir kitaptan

haberdar olmasa, düflünerek, etraf›n› gözlemleyerek, bunlarda-

ki ola¤anüstülü¤ü araflt›rarak Allah'a ulaflabilir. Ak›l sahibi in-

sanlar için her yerde Allah'›n delillerinin bulundu¤u ayetlerde

flöyle bildirilmektedir:

fiüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ile gündü-

zün art arda geliflinde temiz ak›l sahipleri için gerçekten

ayetler (deliller) vard›r. Onlar ayakta iken, otururken, yan

yatarken Allah'› zikrederler ve göklerin ve yerin yarat›l›fl›

konusunda düflünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz sen bunu

bofluna yaratmad›n. Sen pek yücesin, bizi ateflin azab›ndan

koru." (Al-i ‹mran Suresi, 190-191)

‹flte bu noktada din ahlak›na neden ihtiyaç oldu¤u daha

iyi ortaya ç›kar. Çünkü Allah'›n varl›¤›n› kavrayan insan, O'nu

daha çok tan›mak ve kendisinden neler istedi¤ini ö¤renmek is-

teyecek, Rabbimizin sevgisini ve hoflnutlu¤unu kazanmak için

neler yapmas›, nas›l davranmas› gerekti¤ini merak edecektir. 

Kuran'da, En Temel Konular Açıklanmıştır
Allah kullar›na Kendisini tan›tmak, isteklerini onlara aç›k-

lamak, Kendisinin be¤endi¤i tav›r, davran›fl, ahlak ve yaflam bi-

çiminin nas›l oldu¤unu, iyi, kötü, do¤ru, yanl›fl, güzel ve çirkin
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kavramlar›n›n gerçek manada neler olduklar›n›, ölümden son-

ra kendilerini nelerin bekledi¤ini bildirmek, Kendi isteklerini

yerine getirip hoflnutlu¤unu kazananlar› nas›l bir mükafat›n

bekledi¤ini müjdelemek, Kendisine isyan edenlerin nas›l bir

sonla karfl›laflacaklar›n› haber vermek için her devirde elçileri-

ni ve kitaplar›n› hak dinle göndermifltir.

Bu flekilde, hak dinler vas›tas›yla, ihtiyaç duyacaklar› her

türlü konuyu Allah en hikmetli biçimde insanlara aç›klam›flt›r.

Onlar›n dünyada ve ahirette en güzel yaflam› sürebilmeleri, en

mutlu ve en huzurlu yap›ya kavuflabilmeleri için gereken her

türlü bilgiyi vermifltir. Kitap ve elçi vas›tas›yla gönderilen hak

dinin bu temel amac› Kuran'›n pek çok ayetinde de belirtilir.

Bunlardan baz›lar› flöyledir: 

... Biz Kitab› sana, herfleyin aç›klay›c›s›, Müslümanlara bir

hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (Nahl Su-

resi, 89)

Biz onu (Kuran'›) hak olarak indirdik ve o hak ile indi; se-

ni de yaln›zca bir müjde verici ve uyar›p-korkutucu olarak

gönderdik. (‹sra Suresi, 105)

Sonra Biz Musa'ya, iyilik yapanlar›n üzerinde (nimetimizi)

tamamlamak, herfleyi ayr› ayr› aç›klamak ve bir hidayet ve

rahmet olarak Kitab› verdik. Umulur ki Rablerine kavufla-

caklar›na inan›rlar. (Enam Suresi, 154)

Din ile Hayatın Gerçek Amacı Açıklanmıştır
Tarih boyunca milyarlarca insan do¤mufl, yaflam›fl ve öl-

müfltür. Bu insanlar›n içinden ancak çok az› hayat›n gerçek

amac›n› anlamaya çal›flm›flt›r. Büyük bir k›sm› ise kendilerini

zaman›n ak›fl›na b›rakm›fl ve belli ihtiyaçlar›n› karfl›lamak,
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nefislerinin çeflitli istek ve tutkular›n› kova-

lamak d›fl›nda bir amaç gözetmeden

ömürlerini tüketmifllerdir. Bu bilinçsiz

ve sorumsuz kesim her devirde insan

topluluklar›n›n büyük bir ço¤unlu-

¤unu oluflturmufltur. Her gelen ye-

ni nesil de baz› istisnalar d›fl›nda

ço¤unlu¤un gitti¤i bu yola uy-

mufl, ço¤unlu¤un do¤rular›n›,

amaçlar›n› ve de¤erlerini be-

nimsemifl, bunlar› kendilerin-

den sonrakilere miras b›rak-

m›flt›r. Bu gelenek bugün de

aynen devam etmektedir.

Bu ço¤unlu¤un her de-

virde "de¤iflmez" felsefe ve

ilkeleri olmufltur: Do¤arlar,

büyürler, yafllan›rlar ve ölür-

ler. Dünyaya bir kere gelinir,

ölüm ise herfleyin sonudur.

Herkesin belirli bir yaflam sü-

resi vard›r ve bunu elinden

geldi¤ince nefsini en çok tat-

min edebilecek, hayattan

kendince en büyük zevki

alabilecek flekilde de¤erlen-

dirmelidir.

‹flte insanlar, ellerine

bir daha geçmeyece¤ini

düflündükleri bu f›rsat›
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atalar›ndan miras ald›klar› yaflam tarz› ve davran›fl biçimlerini

aynen uygulayarak de¤erlendirirler. Kendilerine verilen yaflam

süresini dünyadaki zevklerin peflinden giderek, ölümü tama-

men unutarak, dünyaya yönelik planlar yaparak ve hiçbir ku-

ral tan›mayarak geçirirler. Dünyan›n neresinde, hangi zaman

diliminde yaflarlarsa yaflas›nlar, hangi kültüre, hangi ›rka men-

sup olurlarsa olsunlar bu durum de¤iflmez. Bulunduklar› top-

lumda prestijli bir konuma gelmek, iyi bir e¤itim almak, zengin

olup refah içinde bir yaflam geçirmek, mutlu bir aile kurmak,

çeflitli makam ve mevkilere ulaflmak ve bunlar gibi say›s›z bü-

yüklü küçüklü hedeflere ulaflabilmek için çal›fl›rlar.

Bu amaçlar daha yüzlerce madde halinde detayland›r›la-

bilir. Fakat gerçek fludur ki, tüm bu insanlar dünyaya geliflleri-

nin tek ve en önemli amac›n› arkalar›nda b›rak›rlar. Ve bu amaç

için kendilerine tan›nm›fl ve bir daha telafi imkan› olmayacak

yegane yaflam süresini bofla geçirirler. Bu amaç; Allah'a kul ol-

makt›r. Kuran'da bu amaç flöyle bildirilir:

Ben, cinleri ve insanlar› yaln›zca Bana ibadet etsinler diye

yaratt›m. (Zariyat Suresi, 56)

Allah'a nas›l kulluk etmemiz gerekti¤i bize yine hak din

ile ö¤retilir. Allah'a kul olmak; O'nun varl›¤›n› ve birli¤ini ka-

bul etmek, Rabbimizi gere¤i gibi tan›y›p takdir etmek,

Allah'tan baflka ilah edinmemek ve tüm yaflam›n› O'nun istedi-

¤i biçimde geçirmek demektir. Kuran'da bize Allah'›n insanlar

için be¤endi¤i ahlak ve yaflam biçimi de detayl› olarak tarif edi-

lir. ‹nsanlar bu modeli uygulamaya davet edilirler.

Art›k bu amaca uygun, Allah'›n raz› oldu¤u biçimde bir

ömür süren insan, dünyadaki yaflam› için de ölümünden son-

raki hayat› için de müjdelenmifltir. Fakat bu amaçtan sapan, bofl

gayeler peflinde koflan ve Allah'›n istedi¤i biçimde davran›p
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yaflamayan, O'na gere¤i gibi kul olmayan kimseyi de kötü bir

son beklemektedir. Tüm bunlar bize yine Kuran ile ulaflmakta-

d›r. 

Sonsuz yaflam›n› belirleyecek ölçü kiflinin dünya hayat›n›

nas›l geçirdi¤idir. Öldükten sonra bir daha hatalar›n› telafi et-

me imkan› yoktur. Bu bak›mdan sanki dünyaya tesadüfen gel-

mifl, bafl›bofl b›rak›lm›fl ve yapt›klar›ndan hesaba çekilmeyecek-

mifl gibi bir mant›kla hareket etmek, kiflinin kendi gelece¤i için

çok büyük bir kay›p olacakt›r. Yarat›l›fl amac›n› göz ard› ederek

sorumsuzca bir hayat yaflayan ve bunun sonucundan da endi-

fle etmeyen bu tür kimseler ise ahirette flöyle karfl›lan›rlar: 

Bizim, sizi bofl bir amaç u¤runa yaratt›¤›m›z› ve gerçekten

Bize döndürülüp getirilmeyece¤inizi mi sanm›flt›n›z? (Mü-

minun Suresi, 115)

Yarat›l›fl amaçlar›n› göz ard› eden bu kimseler asl›nda bu

amaçtan habersiz de¤ildirler. Allah kitaplar› ve elçileri vas›ta-

s›yla onlar› bu gerçekten haberdar etmifl ve onlara izlemeleri

gereken do¤ru yolu göstermifltir. Onlara bir ömür boyu da ö¤üt

almalar› için süre vermifltir. Art›k kendilerine tan›nm›fl bunca

f›rsat› görmezden gelip, yaln›zca nefislerinin istek ve tutkular›-

n› amaç edinerek gerçek amaçlar›ndan sapanlar›n ise ebedi pifl-

manl›klar› kendilerine fayda vermeyecektir:

‹çinde onlar (flöyle) ç›¤l›k atarlar: "Rabbimiz, bizi ç›kar,

yapt›¤›m›zdan baflka salih bir amelde bulunal›m." Size or-

da (dünyada), ö¤üt alabilecek olan›n ö¤üt alabilece¤i kadar

ömür vermedik mi? Size uyaran da gelmiflti. Öyleyse (aza-

b›) tad›n; art›k zalimler için bir yard›mc› yoktur. (Fat›r Su-

resi, 37)
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Allah Kuran ile İnsanlara Kendisine Nasıl 
Kulluk Edilmesi Gerektiğini Bildirmiştir
Madem ki insanlar Allah'a ibadet etmeleri için yarat›lm›fl-

lard›r, öyleyse nas›l ibadet edeceklerini de ö¤renmeleri gerekir.

‹flte Allah insanlara nas›l ibadet etmeleri gerekti¤ini de Kuran

vas›tas›yla bildirmifltir. Ayette flöyle buyrulur:

Biz her ümmete bir ibadet tarz› (Mensek) k›ld›k, onlar bu

tarz üzere ibadet etmektedirler. (Hac Suresi, 67)

Kuran'da müminlere Allah'a nas›l dua etmeleri, O'nu nas›l

anmalar› gerekti¤i, namaz›, zekat› ve Allah'›n kendilerinden is-

tedi¤i her türlü ibadet fleklini nas›l yerine getirecekleri detayl›

olarak aç›klan›r. Bunlar›n yan› s›ra yine Allah'a kul olman›n ge-

rektirdi¤i güzel ahlak yap›s›n›n nas›l olmas› gerekti¤i, mümi-

nin ne tür vas›flar› kazanmas›, ne tür özelliklerden kaç›nmas›

gerekti¤i de Kuran'da ayr›nt›l› olarak tarif edilir. Tevazu, feda-

karl›k, dürüstlük, adalet, merhamet, hoflgörü, kararl›l›k ve bun-

lar gibi pek çok üstün ahlak özelli¤i Allah'a kulluk etmenin te-

mel vasf› olarak Kuran'da belirtilir. Kötü ahlak özellikleri, kötü

tav›r, davran›fl ve konuflma biçimleri yine Kuran'da tan›t›lm›fl,

müminler bu tür olumsuz fleylerden sak›nd›r›lm›fllard›r.

Allah tüm kainat› ve insan› yoktan var etmifltir. Bu varl›k-

lar aras›nda insana say›s›z nimetler vermifl, en önemlisi de onu

di¤er canl›lardan ay›ran ve üstün k›lan bir ruhla yaratm›flt›r. ‹n-

san bu sayede fluurlu bir varl›kt›r. ‹nsana verilen nimetler o ka-

dar çoktur ki Allah bunlar›n genelleme yap›lsa dahi saymakla

bitirilemeyece¤ini bildirmektedir. (Nahl Suresi, 18) Bu durum-

da insan›n, kendisine bunca nimetin ne amaçla verildi¤ini,

bunlar›n karfl›l›¤›nda kendisinden ne istendi¤ini düflünmesi

gerekir.
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...Allah'›n
ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü

ölümünden sonra diriltti¤i suda, her canl›y› orada
üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› estirmesinde, gökle yer

aras›nda boyun e¤dirilmifl bulutlar› evirip çevirmesinde
düflünen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r.

(Bakara Suresi, 164)



‹nsan, kendisini yoktan var edenin ve sahip oldu¤u tüm

nimetleri verenin Allah oldu¤unu kendi bafl›na düflünerek bu-

labilecek kapasitededir. Bunun sonucunda da bu nimetlere kar-

fl›l›k kendisinin de Allah'a flükretmesi gerekti¤ini rahatça idrak

edebilir. Ancak Allah'a olan flükrünü ne flekilde ifade etmesi ge-

rekti¤ini bilemeyebilir. ‹flte bir insan›n Allah'a nas›l flükredece-

¤i, O'na ne flekilde kulluk edece¤i Kuran ile bildirilmifltir. ‹nsan

Kuran ahlak› sayesinde Yarat›c›m›z›n karfl›s›nda nas›l bir dav-

ran›fl göstermesi gerekti¤ini çok detayl› olarak ö¤renir.

Allah'›n kulundan en baflta istedi¤i onun tüm yaflam› bo-

yunca Kendisini hoflnut etmeyi gaye edinmesi ve sürekli bu bi-

linçte olmas›d›r. Bunun için de kiflinin her olay karfl›s›nda, nef-

sinin isteklerini de¤il, Allah'›n r›zas›n› seçmesi gerekir. Aksi

takdirde, Allah'› de¤il nefsini ilah edinmifl olur ki, ayette bu du-

rum flöyle ifade edilir: 

Kendi istek ve tutkular›n› (hevas›n›) ilah edineni gördün

mü?.. (Furkan Suresi, 43) 

Dolay›s›yla mümin hayat› boyunca karfl›s›na ç›kan her

olayda, her düflüncede, her tav›rda, her eylemde bu alternatif-

leri de¤erlendirir ve ayetteki gibi hevas›n› de¤il, Allah'›n r›zas›-

n› tercih eder. 

Sonuçta bu dünyada Allah'a gere¤i gibi kulluk etmifl olan

bir mümin Allah'›n r›zas›n› kazanm›fl ve Allah'›n rahmetiyle

cennetine lay›k gördü¤ü seçkin bir kifli haline gelmifl olarak

sonsuz mutluluk ve mükafata kavuflmay› umabilir. Bu sonuç-

tan da anlafl›laca¤› gibi kiflinin Allah'a kulluk etmesinin yaln›z-

ca kendisine faydas› vard›r. Allah'›n hiç kimsenin ibadetlerine,

iyiliklerine, güzel ahlakl› olmas›na ihtiyac› yoktur. Ayetin ifa-

desiyle "Allah alemlerden müsta¤nidir." (Ankebut Suresi, 6)
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Kuran İle İyi ve Kötünün, 

Doğru ve Yanlışın Ne Olduğu Bildirilir
‹nsanlar karfl› karfl›ya geldikleri olaylar› Kuran'a göre de-

¤erlendirmedikleri müddetçe, çok farkl› ölçülere sahip olurlar.

Olaylar› de¤erlendirmedeki bu farkl› ölçüler ise insanlar› son

derece hatal› ve zararl› sonuçlara sürükler. Örne¤in ilk defa suç

ifllemifl biri di¤erlerine göre masumdur. Bir h›rs›za göre bir ka-

til kötüdür, ama kendisi iyidir; bir katile sordu¤unuzda ise o

bunu hayat›nda bir kere yapm›flt›r, o nedenle o kadar kötü ni-

yetli de¤ildir. Ona göre bunu meslek haline getirenler kötüdür;

profesyonel bir katile soracak olsan›z o da kendini belki bir sa-

p›kla k›yas edecek ve masum görecektir. Bu k›stas halk aras›n-

da da aynen böyledir. Dedikodu yapan biri belki de sadece tek

olumsuz yan›n›n bu oldu¤unu ama onu da kötü maksatla yap-

mad›¤›n›; kindar biri sadece hakl› oldu¤u anlarda kin güttü¤ü-

nü, asl›nda iyi kalpli oldu¤unu iddia edecektir. Bu tür daha pek

çok örne¤e rastlamak mümkündür. Sonuçta bu insanlar kendi-

lerindeki kötü ahlak özelliklerini kabul etmedikleri gibi, kendi-

lerini oldukça iyi ve masum görürler. Oysa bu say›lan mazeret-

lerin tümü geçersizdir ve söz konusu insanlar›n tümü önemli

bir yan›lg› içindedirler. Çünkü bir insan› hakl› k›lan, yaln›zca

Allah'›n indirdi¤i Kitaba uygun davranmas›d›r. Bunun aksin-

de, yani Kuran ahlak›na muhalif bir tav›r gösterdi¤inde, bu in-

san ne mazeret ortaya atarsa ats›n suçludur, hatal›d›r.

Bilindi¤i gibi insan›n içinde vicdan ve nefis denilen iki yön

vard›r. Vicdan, insana her zaman iyi ve do¤ru olan› ilham eder,

nefis ise kötü ve Allah'›n raz› olmad›¤› tav›rlar› telkin eder. Vic-

dan› tam kullanabilmek de ancak güçlü bir iman ve Allah kor-

kusu ile mümkündür. 
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‹flte din ahlak›, insan›n do¤ruyu yanl›fltan ay›rt etmesini

sa¤layacak fluur ve vicdan› kazanmas›n› sa¤lar. Ancak Allah'›n

dininde bildirdiklerine iman etti¤i ve gere¤i gibi uydu¤u tak-

dirde bir insan›n sa¤l›kl› düflünme, muhakeme yapma ve aklet-

me yetenekleri tam anlam›yla devreye girebilir. Örne¤in, Ku-

ran'da tarif edildi¤i biçimde Allah korkusuna sahip olan bir

mümine do¤ruyu yanl›fltan ay›rt etme yetene¤i verilir:

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sak›n›rsan›z, size do¤-

ruyu yanl›fltan ay›ran bir nur ve anlay›fl (furkan) verir, kö-

tülüklerinizi örter ve sizi ba¤›fllar. Allah büyük fazl sahibi-

dir. (Enfal Suresi, 29)

Tüm insanlar›n gerçek iyiyi ve gerçek kötüyü ö¤renebile-

ce¤i yegane kaynak Kuran'd›r: 

Alemlere uyar›c› olsun diye, kuluna Furkan'› indiren

(Allah) ne yücedir. (Furkan Suresi, 1)

Kuran'da nelerin iyilik, nelerin kötülük oldu¤u ve vicdan›-

m›z› nas›l kullanmam›z gerekti¤i tek tek tarif edilir. Örne¤in bir

ayette gerçek iyilik kavram›n›n çok kapsaml› bir tan›m› yap›l›r:

Yüzlerinizi do¤uya ve bat›ya çevirmeniz iyilik de¤ildir.

Ama iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve

peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine ra¤men,

onu yak›nlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalm›fla, iste-

yip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namaz›

dosdo¤ru k›lan, zekat› veren ve ahidlefltiklerinde ahidleri-

ne vefa gösterenler ile zorda, hastal›kta ve savafl›n k›z›flt›¤›

zamanlarda sabredenler(in tutum ve davran›fllar›d›r). ‹flte

bunlar, do¤ru olanlard›r ve müttaki olanlar da bunlard›r.

(Bakara Suresi, 177)

‹nsanlar›n atalar›ndan, ailelerinden, çevrelerinden duy-

duklar›, getirdikleri her türlü inanç Kuran'a uygun olmad›¤›
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müddetçe hatal›d›r. Mesela, halk aras›nda baz› tabirler vard›r

ki, bunlarla o insan›n ne kadar iyi oldu¤u ifade edilmek istenir.

"Kar›ncay› bile ezmez" cümlesi bunlardan biridir. Oysa bir in-

san kar›nca ezmeyecek kadar hassas olup, Kuran'a uymuyorsa,

o gerçekte iyi bir insan de¤ildir. Önemli olan Kuran'da iyilik

olarak tarif edilen davran›fllar› yapmak, yine Kuran'da tarif

edilen kötülüklerden kaç›nmakt›r. Halk aras›nda dilenciye pa-

ra vermek, çocuklara yard›m etmek, hasta bir insan görünce

ac›mak dindar olmak için yeterli görülür. Oysa Kuran'da bize

bunlar›n tek bafl›na gerçek bir mümin olmak için yeterli olma-

d›¤› aç›klanm›flt›r. Gerçek mümin, Kuran'a eksiksiz olarak

uyan, tüm yaflam›n› Allah'›n raz› olaca¤› flekilde geçiren kiflidir.

Kuran ile Bize Bu Dünyanın Gerçek 

Mahiyeti Öğretilir
Kuran ahlak› ile bize amac›m›z›n, yaln›zca Allah'a kulluk

etmek oldu¤unu bildirilirken, bu amaç u¤runda denenece¤i-

miz de haber verilir. Dünyan›n bu "deneme" için özel olarak ha-

z›rlanm›fl bir imtihan ortam› oldu¤u tüm incelikleriyle tarif edi-

lir. Dolay›s›yla bu imtihan›n gere¤i olarak, dünyada deneme

unsuru yarat›lm›fl fleylere kap›l›p sapmamak konusunda insan-

lar uyar›l›r ve dünya hayat›n›n "aldat›c› bir meta" (Al-i ‹mran

Suresi, 185) oldu¤u bildirilir. Kuran'da dünya hayat›n›n gerçek

yönünü aç›klayan pek çok ayet vard›r. Bunlardan baz›lar› flöy-

ledir:

Mallar›n›z ve çocuklar›n›z sizin için ancak bir fitne (bir de-

neme)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karfl›l›k) O'nun

Kat›’nda oland›r. (Te¤abün Suresi, 15)

Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›fl alt›n ve gümüfle,
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Allah, Kuran'da insanlara dünya hayat›n›n geçici bir yer oldu¤unu, onlara ulaflan
her nimetin birer imtihan vesilesi oldu¤unu bildirmektedir.
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salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu

flehvet insanlara 'süslü ve çekici' k›l›nd›. Bunlar, dünya ha-

yat›n›n meta›d›r. As›l var›lacak güzel yer Allah Kat›’nda

oland›r. (Al-i ‹mran Suresi, 14)

Size verilen herfley, yaln›zca dünya hayat›n›n meta› ve sü-

südür. Allah Kat›’nda olan ise, daha hay›rl› ve daha sürek-

lidir. Yine de, ak›llanmayacak m›s›n›z? (Kasas Suresi, 60)

‹nsanlara dünyada farkl› derecelerde verilen her türlü ma-

kam, mevki, sosyal statü, maddi imkan, zenginlik, fakirlik gibi

konumlar›n da yaln›zca insanlar› deneme vas›tas› oldu¤u Ku-

ran'da aç›klanmaktad›r. Bu konudaki ayetlerden biri flöyledir:

O sizi yeryüzünün halifeleri k›ld› ve size verdikleriyle sizi

denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti.

fiüphesiz senin Rabbin, sonuçland›rmas› pek çabuk olan-

d›r ve flüphesiz O, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Enam Sure-

si, 165)

Ölümün ve hayat›n yarat›l›fl hikmetinin insanlar›n denen-

mesi oldu¤u, yine bize Kuran'da flöyle bildirilmektedir:

O, amel (davran›fl ve eylem) bak›m›ndan hanginizin daha

iyi (ve güzel) olaca¤›n› denemek için ölümü ve hayat› ya-

ratt›. O, üstün ve güçlü oland›r, çok ba¤›fllayand›r. (Mülk

Suresi, 2)

Bu dünyada insan›n bafl›na gelen her türlü iyilik ve kötü-

lük onun denenmesi içindir. (Enbiya Suresi, 35). ‹nsana verilen

ya da kendisinden al›nan nimetlerin de hepsi bu imtihan›n bi-

rer parças›d›rlar:

Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden ge-

çirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse: "Rabbim

bana ikram etti" der. Ama ne zaman onu deneyerek, r›zk›n›

k›ssa, hemen: "Rabbim bana ihanet etti" der. (Fecr Suresi,

15-16)
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Görüldü¤ü gibi yukar›daki ayette bafl›na gelen olaylar›n

ard›ndaki hikmetleri kavrayamayan, denendi¤inin fark›nda ol-

mayan, dünyan›n gerçek mahiyetinden habersiz, fluursuz bir

kimsenin bak›fl aç›s› aktar›lmaktad›r. 

Müminler ise fluursuz kimselerle ayn› konuma düflmeme-

leri konusunda Kuran'›n birçok yerinde uyar›l›rlar ve sürekli

olarak gerçek amaçlar› kendilerine hat›rlat›l›r:

Onlardan baz› gruplara, kendilerini denemek için yarar-

land›rd›¤›m›z dünya hayat›n›n süsüne gözünü dikme. Se-

nin Rabbinin r›zk› daha hay›rl› ve daha süreklidir. (Taha

Suresi, 131)

Fakat din ahlak› ile bildirilen bu gerçeklerden haberi ol-

mayan ya da bu gerçekleri kavrayamayan cahil kesim kendisi-

ne deneme için verilen nimetler karfl›s›nda fl›mar›r ve h›rsa ka-

p›l›rlar. Bu nimetlerden ellerinden geldi¤ince faydalanmaya ve

hayatlar› boyunca bunlar›n peflinden koflmaya çabalarlar. 

H A R U N  Y A H Y A  ( A D N A N  O K T A R )

Allah'›n Kuran ile bildirdi¤i gerçeklerden haber-
dar olmayan kifliler kendilerine deneme olarak

verilen nimetlerin artmas› karfl›s›nda fl›mar›rlar-
ken, eksilmesi durumunda hüzne kap›l›rlar.
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Bafllar›na gelen bela ve s›k›nt›lar karfl›s›nda ise ümitsizli¤e ve

hüsrana düflüp feryat ederler. Allah inkar edenlerin bu duru-

munu Kuran'da flöyle tarif etmektedir:

Andolsun, Biz insana taraf›m›zdan bir rahmet tatt›r›p son-

ra bunu kendisinden çekip-alsak, kuflkusuz o, (art›k) umu-

dunu kesmifl bir nankördür. Ve andolsun, kendisine doku-

nan bir s›k›nt›dan sonra, ona bir nimet tadd›rsak, kuflku-

suz; "Kötülükler benden gidiverdi" der. Çünkü o, fl›mar›k-

t›r, böbürlenendir. (Hud Suresi, 9-10)

Herfleyi ve her olay› Allah'›n kendilerine aç›klad›¤›, tarif

etti¤i flekilde de¤erlendiren müminler ise her durumda Allah'a

yönelip dönerler ve sürekli ahiret yurdunu anar, gerçek yurtla-

r›na kavuflman›n özlem ve çabas› içinde olurlar. Bu yüzden ne

nimet karfl›s›nda fl›mar›p azar, Allah'›n s›n›rlar›n› aflarlar ne de

bir s›k›nt› ya da mahrumiyet durumunda üzüntü ve umutsuz-

lu¤a kap›l›rlar. Kendilerine verilen her nimetin ya da her s›k›n-

t›n›n, Allah'›n be¤endi¤i tav›rlar› gösterip göstermemeleri ko-

nusunda bir deneme oldu¤unu bilirler ve Kuran'da kendilerine

ö¤retildi¤i gibi davran›rlar. Bafllar›na gelen her olay› Kuran'›n

flu ayetinin bilinci ile de¤erlendirirler:

Her nefis ölümü tad›c›d›r. Biz sizi, flerle de, hay›rla da de-

neyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz.

(Enbiya Suresi, 35)

‹flte bu noktada Kuran'›n insanlara gönderilmifl ne kadar

büyük bir rahmet oldu¤u görülmektedir. Çünkü insanlar söz

konusu gerçekleri, Allah Kat›’ndan gelen Kuran vas›tas›yla en

do¤ru flekilde ö¤renmifl olurlar. 
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Gerçek Hayatın Ahiret Yurdu Olduğunu 

Kuran'dan Öğreniriz
‹nsanlar›n alg›lar›n›n ötesindeki konular hakk›nda kendi

bafllar›na bilgi sahibi olma imkanlar› yoktur. "Gelecek" de bun-

lardan biridir. Kimse yar›n ne yapaca¤›n›, nerede olaca¤›n›, ba-

fl›na neler gelece¤ini hiçbir zaman kesin olarak bilemeyece¤i gi-

bi, gece yatt›¤›nda uyanabilece¤inden, hatta bir dakika sonra

hayatta olup olmayaca¤›ndan emin olamaz. ‹flte insanlar bu s›-

n›rl› bilgiler dolay›s›yla her dönemde gelecek hakk›nda merak

sahibi olmufllard›r. Bu merak›n en büyük bölümü, ölümden

sonraki hayatta kendilerini nelerin bekledi¤i olmufltur. 

Elbette ki bu sorular›n tümünün en do¤ru cevab›n›, dün-

yay›, insanlar›, ölümü, k›yamet gününü, cenneti, cehennemi,

geçmifli ve gelece¤i, sonsuz ahiret hayat›n› yaratan Allah Ku-

ran'da bildirmektedir. Allah, evreni ve içindeki tüm varl›klar›

yoktan var etmifltir ve her an da var olarak tutmaktad›r. Evre-

nin boyutlar›ndan biri olan zaman› da yaratm›fl ve yaratt›klar›-

n› zamana ba¤›ml› k›lm›flt›r. Allah, yaratm›fl oldu¤u zamandan

ba¤›ms›zd›r; zaman ve mekan kavramlar›n›n ötesindedir. Allah

herfleyi zamans›zl›k boyutunda dilemifl ve belirli bir kader ile

yaratm›flt›r. Bizim için geçmifl ya da gelecek olan herfleyi Allah

tek bir an olarak bilir ve yarat›r. Gelecek de dahil olmak üzere

insan›n alg›lar›n›n eriflemedi¤i herfley Kuran'da "gayb" (gizli,

örtülü) olarak tan›mlan›r. (Kader konusunda genifl bilgi için ya-

zar›n "Zamans›zl›k ve Kader Gerçe¤i" isimli kitab›na baflvurabi-

lirsiniz.)

‹flte ahiret de insanlar için bu dünyada bulunduklar› süre-

ce bir gaybd›r. Kuran ile insanlara ahiretin varl›¤› bildirildi¤i

gibi, ahiret hakk›nda da detayl› bilgiler verilir. Ölümden sonra



neler oldu¤u konusunda her devirde filozoflar, düflünürler pek

çok varsay›mlar öne sürmüfllerdir. Ayr›ca her toplumun kültü-

ründe bu konuda çok say›da efsaneler, hurafeler mevcuttur.

Ama bu konuda en do¤ru ve kesin bilgi insanl›¤a yine hak din-

ler vas›tas›yla bildirilmifltir. 

Bu dünyan›n geçici bir deneme yeri oldu¤u, gerçek yafla-

m›n ise ebedi olarak ahirette sürece¤i insanlara hak dinler ile

haber verilmifltir. ‹nsanlar›n bu dünyada yapt›klar›n›n karfl›l›-

¤›n› ahirette göreceklerini, yap›lan hiçbir iyilik ya da kötülü¤ün

karfl›l›ks›z kalmayaca¤›n›, Kuran ile ö¤reniriz. Bu dünyada hak
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Her canl› varl›k Allah'›n
belirledi¤i süre geldi¤i
zaman mutlaka ölecek-
tir ve Allah'›n karfl›s›n-
da dünyada yapt›kla-
r›yla ilgili olarak tek
bafl›na hesap verecek-
tir. Bu gerçe¤i Allah
Kuran'da haber verir.



dinin gerektirdi¤i gibi yaflayan, Allah'›n istedi¤i, be¤endi¤i gi-

bi davrananlar›n ahirette mükafatland›r›lacaklar›n› din ahlak›-

n›n gereklerini yerine getirmeyenlerin ise sonsuz bir cehennem

azab›na maruz kalacaklar›n› da Kuran ile ö¤reniriz.

Kuran ile bize ölüm an›ndan, k›yamet saatine, hesap gü-

nünden cennet ve cehennem hayat›n›n en ince detaylar›na ka-

dar ahiret konusunda gerekli her türlü bilgi verilir. En son ilahi

kitap olan Kuran'da bize ahiret hayat› çeflitli biçimlerde tarif

edilir ve gerçek yurdun ahiret yurdu oldu¤u flöyle hat›rlat›l›r:

Dünya hayat› yaln›zca bir oyun ve bir oyalanma-

dan baflkas› de¤ildir. Korkup sak›nmakta

olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha ha-

y›rl›d›r. Yine de ak›l erdirmeyecek misi-

niz? (Enam Suresi, 32)

‹flte, gö¤ün ve yerin Rabbine andolsun ki, flüphesiz, o (size

va'dedilen) sizin (aran›zda) konufltuklar›n›z kadar, elbette kesin

bir gerçektir. (Zariyat Suresi, 23)



T oplumlarda Kuran ahlak›n›n yaflanmamas›ndan dola-

y› pek çok olumsuzluklar görülür. Örne¤in, dinden

uzak bir toplumda insanlar›n ço¤unlu¤unun bencil,

adaletsiz ve kötü ahlakl› olmalar› kaç›n›lmazd›r. Çünkü insan-

lar›n gerçek anlamda güzel ahlakl› olmalar›n›n ard›ndaki tek

sebep din ahlak›n›n yaflanmas›d›r. Allah'a iman eden, ahirete

kesin bilgiyle inanan insanlar, Allah'› hoflnut edebilmeyi iste-

dikleri ve yapt›klar›n›n hesab›n› vereceklerinin bilincinde ol-

duklar› için hareketlerini Allah korkusuna dayand›r›rlar.

Allah'›n menetti¤i kötü hal, tav›r ve davran›fllardan, olumsuz

ahlak özelliklerinden kaç›n›rlar. Bu insanlar›n yaflad›¤› bir top-

lumda ise her türlü sosyal problem bertaraf edilir.

Fakat din ahlak›ndan uzak bir insan, iflledi¤i kötülüklerin

karfl›l›¤›n› eninde sonunda alaca¤›na, yapt›klar›n›n hesab›n›

verece¤ine inanmad›¤› için hareketlerinde herhangi bir s›n›r

gözetmez. Yapt›¤› fleylerden dolay› kimseye hesap vermeyece-

¤ini düflünen bir insan için kötülükte çekinilecek hiçbir s›n›r

yoktur. Prensip gere¤i baz› olumsuz hareketleri yapm›yor olsa

bile uygun ortam buldu¤unda, mecbur kald›¤›nda, çevresin-

den teflvik gördü¤ünde ya da bir f›rsat›n› buldu¤unda bunlar›

yapmaktan çekinmez.
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Böyle bir hayat› seçen kifli için dinsizli¤in maddi-manevi

karfl›l›¤› daha dünyada iken bafllar. Bunun sebebi asl›nda her

insan›n vicdanen din ahlak›n› yaflamas› gerekti¤ini biliyor ol-

mas›d›r. Daha önce de belirtildi¤i gibi her insanda vicdan me-

kanizmas› vard›r. Ancak müminlerde çok geliflmifl olan bu

özellik, din ahlak›n› yaflamayanlarda körelmifltir. Yani din ahla-

k›ndan uzak insanlar vicdanlar›na uymayarak kendilerini ma-

nevi bir s›k›nt›ya sokarlar. Sonuç olarak herkes asl›nda bir Ya-

rat›c›s› oldu¤unu, O'na karfl› sorumlu oldu¤unu ve güzel ah-

lakl› olmas› gerekti¤ini bilir. Ama bunlar› yerine getirmek dün-

yevi ç›karlar›yla çat›flt›¤› için uygulamaz.

Bu nedenle de ya din ahlak›n›n gereklerini bütünüyle red-

dederek böyle bir sorumluluktan kaç›n›r ya da sürekli olarak

kendisinin "iyi kalpli, temiz ve dürüst bir insan" oldu¤u gibi sa-

vunmalarla dini Kuran'da tarif edildi¤i gibi yaflamamak için

mazeretler bulur. Ancak her iki durumda da insanlar bilinçalt-

lar›nda Allah'›n istedi¤i biçimde yaflamalar› gerekti¤ini bilirler.

Vicdanlar›n›n bu sesine göre hareket etmedikleri için de daha

henüz dünyadayken bunun manevi azab›n› tadmaya bafllarlar.

‹flte din ahlak›ndan uzak toplumlarda yaflanan bunal›mlar›n,

psikolojik sorunlar›n, ruhsal çöküntülerin temel kayna¤› "vic-

dan azab›" ad› verilen bu manevi s›k›nt›d›r. Henüz ahirete git-

meden yapt›klar›n›n azab›n› daha bu dünyada tadmaya baflla-

yanlar›n durumu ayette flöyle tarif edilir:

Derler ki: "E¤er do¤ruyu söylüyor iseniz, bu va'dolunan

(azab) ne zaman?"

De ki: "Belki de acele etmekte oldu¤unuzun (azab›n) bir

k›sm› size yetiflmifltir bile." (Neml Suresi, 71-72)

Ahiretteki sonsuz ve dayan›lmaz manevi azab›n küçük bir

parças› olan dünyadaki vicdan azab› az önce belirtti¤imiz gibi
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kiflinin yarat›l›fl›na ve yarat›l›fl amac›na ayk›r› bir tutum, bak›fl

aç›s› ve yaflant›y› tercih etmesiyle bafllar. Kiflinin bu çarp›k, din

ahlak›n›n d›fl›ndaki tutum ve zihniyetini de¤ifltirmedi¤i sürece

de bu manevi azaptan kurtulmas› mümkün de¤ildir. Ancak çe-

flitli yöntemlerle kendini uyuflturarak vicdan›n›n sesini duyma-

maya, azab›n› dindirmeye çal›fl›r.

‹nsan hem fiziken hem de ruhen din ahlak›n› yaflamaya

uygun olarak yarat›lm›flt›r. ‹nsan› da ona en uygun hayat mode-

lini de yaratan Allah't›r. ‹nsanlar bunun d›fl›na ç›kt›klar›nda do-

¤al olarak kiflisel ve toplumsal düzeyde aksakl›klar bafl gösterir.

Bu aksakl›klar ise, kitab›n bafl›nda bahsedildi¤i gibi tarih bo-

yunca tüm insanlar›n içinden ç›kmaya çabalad›klar›, günümüz-

de de etkisi hemen her toplumda görülen sosyal ve bireysel has-

tal›klar ve yaralard›r. Bunlardan kurtulman›n tek yolu ise din

ahlak›n›n yaflanmas›d›r. Allah Kuran ahlak› ile bunlar›n her bi-

rine gerçek anlamda çözüm getirmifltir.

Din Ahlakı İnsanların Suç İşlemelerini Engeller
Din ahlak›n› yaflamayan bir kimse, kendi çarp›k mant›¤›-

na göre, yapt›klar›ndan dolay› herhangi bir hesap vermeyece-

¤ine, cezaland›r›lmayaca¤›na ve sonuçta da bir kayba u¤rama-

yaca¤›na inan›r. Böyle bir insan›n kendi ç›karlar› u¤runa her-

hangi bir s›n›r tan›mas›, baflkalar›n›n hakk›n›, iyili¤ini, menfa-

atini gözetmesi için hiçbir sebep yoktur. Çünkü, çarp›k mant›-

¤›na göre, bir kere geldi¤i bu dünyada en rahat flartlarda yafla-

mal›, istedi¤i herfleyi elde etmeli, akl›na gelen herfleyi yapabil-

melidir. Kuran'da din ahlak›n› yaflamayan insanlar›n bu man-

t›klar› flöyle anlat›l›r: 

Dediler ki: "(Bütün olup biten,) Bu dünya hayat›m›zdan

baflkas› de¤ildir, ölürüz ve diriliriz; bizi 'kesintisi olmayan
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zaman' (dehrin ak›fl›n) dan baflkas› y›k›ma (helake) u¤rat-

m›yor." Oysa onlar›n bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur;

yaln›zca zannediyorlar. (Casiye Suresi, 24)

‹flte bu mant›¤a sahip olan bir insan, s›n›r tan›maks›z›n her

türlü kötülü¤ü veya ahlaks›zl›¤› yapabilir; sahtekarl›k yapabi-

lir, yalan söyleyebilir, çal›flt›¤› yerde rahatl›kla zimmetine para

geçirebilir, çalabilir, doland›r›c›l›k yapabilir, menfaatleri söz ko-

nusu oldu¤unda yalanc› flahitlik yapabilir, sözünde durmaya-

bilir, eline para, güç ya da imkan geçti¤inde di¤er insanlar› eze-

bilir... Kötülükte daha da ileri gitmemesi için hiçbir engeli yok-

tur. 

Bir müddet sonra vicdan› öylesine körelir ki art›k bu insan

tamamen nefsinin hakimiyetine girer. Nefsi ne derse, ne emre-

derse hemen yerine getirir. Hiçbir s›n›rlay›c›, engelleyici güç ta-

n›maz. Ç›karlar› gerektirdi¤inde adam öldürmeyi dahi göze

alabilir. Hergün gazete sayfalar›nda bu tür say›s›z habere rast-

lanmaktad›r. Bilezikleri için komflusunu, k›skançl›k için kocas›-

n›, öfke sebebiyle arkadafl›n›, cinnet nedeniyle çocuklar›n›, pa-

ra için annesini-babas›n› öldüren insanlar›n haberleriyle gazete

sütunlar› dolar taflar. Asl›nda bunlar da sadece olay›n görünen

k›sm›d›r; gazetelere yans›mayan daha böyle pek çok haber var-

d›r. Tüm bunlar bu insanlarda vicdan›n tamamen kapand›¤›n›,

hakimiyetin nefsin eline geçti¤ini gösterir. Bu kifliler din ahlak›-

n› ve Allah korkusunu yaflamad›klar› için bu hale gelmifller ve

manen insanl›ktan ç›km›fllard›r. Ayette bu tip insanlar "s›n›r ta-

n›maz, sald›rgan, günahkar..." (Mutaffifin Suresi, 12) gibi s›fat-

larla isimlendirilir. 

Her an herfleyi yapabilecek insanlarla dolu bir ortamda,

sokakta, otobüste, markette, bir e¤lence yerinde veya herhangi

bir yerde yan›n›zda bulunan s›radan bir kifli, asl›nda potansiyel

bir tehlike olabilir; h›rs›z, sap›k, katil vb. herfley ç›kabilir. Hatta





Din ahlak›n› yaflamayan kifli-
nin vicdan› körelir ve bir süre
sonra tamamen nefsinin haki-
miyeti alt›na girer. Öyle ki bu
kifli ç›karlar› için adam öldür-
mekte sak›nca görmeyebilir.

Her gün gazetelerde
yer alan haberlerin
nedeni bu kiflilerin
Kuran ahlak›n› ve
Allah korkusunu ya-
flamamalar›d›r.
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bu, iyi görünümlü, tahsilli bir kifli bile olabilir. Bunun oldukça

gerçekçi bir yorum oldu¤unu, popüler bir dergide ç›kan bir ro-

pörtajdan bir kesitle tespit etmek mümkündür:

- Dergi: "Cinayet ilginizi çekti¤ine göre ifllemek ister miy-

diniz?

- Konuk: "… Cinayet ifllemek istedi¤im anlar da olmufltur,

somut bir kifliye karfl› de¤il sadece. Günde sekiz on kifliyi öl-

dürmek isteyebilirim. Böyle bir vahflet var insanlar›n içinde.

Benim de vahflete bir yak›nl›¤›m var. Ama somut bir cinayet ba-

na çirkin gelebilir, kanlar akacak, adam y›k›lacak, düdükler ça-

lacak, polis gelecek… Uzun ifl… Ama soyutta cinayet çekici bir

ifl benim için."

- Dergi: "Peki nas›l bir cinayet ifllerdiniz?"

- Konuk: "Tabii silah› tercih ederim. Zehir iflin dehfletine

pek uygun düflmüyor, fazla sinsice." 

Görüldü¤ü gibi, halk aras›nda ayd›n olarak bilinen bir ki-

flinin bile içinde böyle bir dehfleti bar›nd›rmas› ve bunu hiç çe-

kinmeden kolayl›kla dile getirmesi din ahlak›n› yaflamayan bir

toplumun ortak zihniyeti hakk›nda güzel bir fikir vermektedir.

‹fadelerinden, üflenmese, rahat› kaçmasa, bafl›na ifl aç›lmayaca-

¤›ndan emin olsa böyle dehflet verici bir fiili büyük bir zevkle

ifllemekten kaç›nmayaca¤› aç›kça görülen bu kiflinin örne¤i, in-

sanlarda Allah inanc› ve Allah korkusu olmad›¤›, Kuran ahlak›

yaflanmad›¤› takdirde toplumun varaca¤› korkunç boyutlar›

gözler önüne sermektedir. Cahiliye insan›n›n rahatl›kla ve gö-

zünü k›rpmadan iflleyebildi¤i cinayet gibi büyük bir suç hak-

k›nda Kuran'daki hüküm flu flekildedir: 

... Kim bir nefsi bir baflka nefse ya da yeryüzündeki bir fe-

sada karfl›l›k olmaks›z›n (haks›zca) öldürürse, sanki bütün

insanlar› öldürmüfl gibi olur... (Maide Suresi, 32)
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fiüphesiz ki ayette verilen örnek son derece önemlidir;

Allah böyle bir suçu bütün insanlar› öldürmekle efl tutmufl, di-

¤er ayetlerde de bunun cezas›n›n cehennem oldu¤unu bildir-

mifltir. (Nisa suresi, 93) Bu durumda Allah'tan korkan bir insa-

n›n de¤il böyle bir günaha yaklaflmas›, akl›ndan bile geçirmesi

mümkün de¤ildir. Bunun en güzel örneklerinden birini Ku-

ran'da Adem Peygamberin o¤ullar›ndan bahsedilen k›ssada

görmek mümkündür. Hz. Adem'in o¤ullar›ndan biri kardeflini

haks›z yere, yaln›zca hasetten dolay› öldürmek isteyince di¤e-

rinin tavr› flöyle olmufltur:

E¤er beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben

seni öldürmek için elimi sana uzatacak de¤ilim. Çünkü

ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkar›m. (Maide Su-

resi, 28)

‹flte müminlerle di¤er insanlar aras›ndaki fark burada yat-

maktad›r. ‹nananlar her ne olursa olsun haram olan bir fleye

yaklaflmazken, di¤erleri rahatl›kla her türlü kötülü¤ü iflleyebil-

mekte ya da ifllemekte bir sak›nca görmemektedir. 

Din ahlak›n›n yafland›¤› bir toplumda insanlar Allah kor-

kusuyla dolu olduklar› için h›rs›zl›k, yalan, rüflvet, cinayet gibi

ahlaks›zl›klar›n hiçbiri olmaz. Din ahlak›n› yaflayan insan haya-

t›n› Allah'›n s›n›rlar› içerisinde vicdan›na uyarak sürdürür, için-

deki negatif ses olan nefsinin kötü olarak emretti¤i herfleyi b›ra-

k›r.

Ama din ahlak› yaflanmad›¤›nda kifli nefsinin emrine gi-

rip, iradesini bir kenara b›rakt›¤› için sürekli olarak kendi men-

faatleri do¤rultusunda hareket eder. Böylece her türlü kötü ah-

laka kap› aç›lm›fl olur. Örne¤in h›rs›zl›k yapmak kiflinin ç›kar-

lar›na uygun olabilir, ama din ahlak› bunu yasaklam›flt›r ve ay-

n› zamanda bu karfl› tarafa zarar verecek bir harekettir. Karfl›



taraf›n y›llar boyunca çal›fl›p kazand›¤› para, bütün eme¤i bir

gecede yok olur ki bu da mal sahibine ac› verir. Asl›nda çalan

kifliye de vicdan azab› fleklinde ac› verir. Dolay›s›yla Kuran ah-

lak› bu tür kötülükleri yasaklay›p, haram k›lmakla insanlara

dünyada da çok güzel, huzurlu bir ortam haz›rlam›fl olur. 

Bu anlat›lanlara dinsiz bir kifli karfl› ç›k›p, "ben dinsizim,

ama rüflvet alm›yorum" diyebilir. Gerçekten bu insan ömrü bo-

yunca hiç rüflvet almam›fl da olabilir, prensipleri gere¤i rüflvet

almay› do¤ru bulmuyor da olabilir. Ama öyle flartlar meydana

gelir ki almakta bir sak›nca görmeyebilir. Örne¤in maddi aç›-

dan çok zor durumda kalabilir, efli ya da ailesi rüflvet almas› ko-

nusunda bask› yapabilir, öyle bir ortama girer ki rüflvet almay›

herkes meflru görüyordur veya ona zay›f ve duygusal bir nok-

tas›ndan yaklaflabilirler. Bunun gibi pek çok de¤iflik durum
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Dünyaca ünlü Time dergisi "Rüflvette Dünya Savafl›" ve "Kokuflmufllu¤a Karfl›"
bafll›kl› yaz›larda rüflvet skandallar›n› tüm gerçekli¤iyle gözler önüne sermifltir.
Kolombiya'dan Hindistan'a, Fransa'dan Güney Kore'ye, Japonya'dan ‹span-
ya'ya kadar birçok ülke rüflvet yolsuzluklar›yla sars›lm›flt›r. Kökeninde dinsizli-
¤in yatt›¤› bu problemlerin tek çözümü Kuran ahlak›n›n yaflanmas›d›r. 
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olabilir, kifli için kendince makul gerekçeler meydana gelebilir

ve o kifli sonunda hiç düflünmeden rüflvet alabilir. 

Oysa Kuran ahlak›nda rüflvet konusu, hem alan hem de

veren aç›s›ndan yasaklanm›fl ve böyle yayg›n bir toplumsal ya-

ran›n her iki taraf aç›s›ndan da önlemi al›nm›flt›r. Bu flekilde din

ahlak›n› yaflayan bir kimse, pek çok ayette haram k›l›nan hak-

s›zl›k ve adaletsizli¤in bir biçimi olan rüflvet almaya yanaflma-

yaca¤› gibi, rüflvet vermeye, rüflveti teflvik etmeye de afla¤›da-

ki ayetin ihtar›yla teflebbüs bile edemez:

Birbirinizin mallar›n› haks›zl›kla yemeyin ve bile bile gü-

nahla insanlar›n mallar›ndan bir bölümünü yemeniz için

onlar› hakimlere aktarmay›n. (Bakara Suresi, 188)

Kuran'da, Sorumlulukların O Konuda 
Bilgili ve Tecrübeli İnsanlara 
Verilmesi Emredilir
Günümüz toplumlar›nda karfl›lafl›lan sorunlar›n, çözüm-

süzlüklerin en önemli nedeni bu konularla ilgili insanlar›n bu

sorunlar› çözebilecek, halledebilecek kabiliyette ve ehliyette ol-

mamalar›d›r. Din ahlak›ndan uzak toplumlarda, bulunduklar›

görevlerin, ald›klar› sorumluluklar›n hakk›n› veremeyen insan-

lar çok say›dad›r. Çünkü bu kimselerde insanlar için fayda ge-

tirecek ifller yapma, hizmet etme konusunda flevk yoktur; dola-

y›s›yla kendilerini faydal› olacak yönde e¤itmemifllerdir. Bu-

lunduklar› görevlere gelmelerinin sebebi de, o görevin gerektir-

di¤i sorumluluklar›n alt›ndan kalkmaya ehil olmalar› de¤ildir.

Bunlar›n görevlendirilmeleri çeflitli imtiyaz, kay›rma ve karfl›-

l›kl› ç›kar iliflkilerinin bir sonucudur. 



Örne¤in bir fabrikan›n bafl›na genellikle o fabrika sahibi-

nin o¤lu geçer. Burada söz konusu kiflinin bu ifl konusunda ka-

biliyetli olup olmad›¤›, bu konuda gerekli e¤itimi görüp gör-

medi¤i pek bir önem tafl›maz. Hatta görev alan kifli de belki bu

ifli yapmak istemiyordur ama baflka bir iflte istedi¤i ç›karlar› el-

de etmesi mümkün olmayaca¤› için zorunlu olarak bu ifli yap›-

yordur. Bu zorunluluk ve bilgisizlik dolay›s›yla da faydal› ifller

yapmas› mümkün olmamaktad›r. Gün geldi¤inde en basit so-

runlarla bile bafla ç›kamamakta, s›radan insanlar›n akledebile-

cekleri tedbirleri zaman›nda alamamakta ve ifl yerinin çok da-

ha yeni ve çözümsüz problemlerle karfl› karfl›ya kalmas›na se-

bep olmaktad›r.

Oysa Kuran ahlak›n›n yafland›¤› bir toplumda böyle bir

manzarayla karfl›laflmak mümkün de¤ildir. Çünkü görevleri,

sorumluluklar› ehil olan kimselere emanet etmek Allah'›n Ku-

ran'da bildirdi¤i kesin bir emridir: 

fiüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim

etmenizi ve insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle

hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel

ö¤üt veriyor!.. Do¤rusu Allah, iflitendir, görendir. (Nisa Su-

resi, 58)

Allah'tan korkan ve din ahlak›n› yaflayan kimseler de

Allah'›n emirlerini son derece titizlikle yerine getirirler. Ayn› fle-

kilde dindar bir toplumda kendilerine çeflitli görevler, sorumlu-

luklar emanet edilen kimseler de Allah'tan korkan kimseler ola-

caklar› için verilen görevleri en iyi biçimde yerine getirmeye

gayret ederler:

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri

ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir. (Mearic Suresi, 32)
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Din Ahlakı İnsanlar Arasındaki Vefasızlığı ve 
Sadakatsizliği Kaldırır 
Güvenilirlik, vefa ve sadakat gibi kavramlar din ahlak› ile

insanlara ö¤retilen de¤erlerdir ve ancak dinin yafland›¤› bir or-

tamda uygulanabilirler. Kuran ahlak›n›n yaflanmad›¤› bir yerde

ise bu de¤erlerin yaflat›lmas›n› ummak büyük bir yan›lg› olur.

Çünkü insanlar›n birbirlerine her flart ve koflulda, hastal›kta,

sa¤l›kta, zorluk ve s›k›nt› zamanlar›nda vefal› davranabilmele-

ri ancak, Allah'›n hoflnut olaca¤›n› bilmeleri ve ahirette karfl›l›-

¤›n› alacaklar›n› ummalar›yla mümkün olur. Aksi halde yani ki-

fli e¤er yapt›klar›ndan dolay› hesaba çekilmeyece¤ini ve yapt›¤›

kötülüklerden dolay› da cezaland›r›lmayaca¤›n› düflünüyorsa,

bu durumda öncelikli olarak kendi ç›karlar›n› düflünecek ve

bencil davranacakt›r. 

Toplum bunun türlü örnekleriyle doludur; maddi duru-

mu iyi olan bir kifli iflas etti¤inde, iyi mevkide olan biri maka-

m›n› kaybetti¤inde, rütbesi yüksek olan kifli emekli oldu¤unda,

ünlü biri flöhretini yitirdi¤inde çevresinde hiç kimse kalmaz.

Ayn› flekilde bir kifli amans›z bir hastal›¤a yakaland›¤› zaman

da ço¤unlukla çevresinde aray›p soran dostu kalmaz. Yine s›k

rastlan›lan bir örnek de ifl ortaklar›n›n birbirlerini doland›rma-

s›d›r. Özellikle de bu tür maddi ç›kar iliflkilerinde her türlü ah-

laks›zl›k rahatça yap›labilir. Çünkü para, din ahlak›n› yaflama-

yan insanlar›n en de¤er verdikleri kavramd›r. Bu say›lanlar

günlük yaflamda insanlar›n duymaya al›flk›n olduklar›, hatta

bizzat flahit olduklar› örneklerdir. 

Arkadafl iliflkileri de vefas›zl›¤›n somut olarak görüldü¤ü

bir aland›r. Baflka birinden daha fazla menfaat elde edecekleri-

ni anlad›klar› anda en yak›n arkadafllar›n› dahi rahatl›kla terk
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ederler, öyle ki insanlar›n büyük bölümü bu duruma maruz

kalm›fl, bunun s›k›nt›s›n› çekmifltir. Bu kural niflanl›, sözlü ya

da evlilik haz›rl›¤›nda olan insanlar için de geçerlidir. Maddi

imkanlar› daha fazla, fiziki aç›dan daha güzel ya da kariyeri

daha iyi olan biriyle karfl›laflt›klar›nda hemen sevdikleri kiflile-

re sadakatsizlik gösterirler. Evlilik iliflkilerinde de durum böy-

ledir. Efller birbirlerini rahatl›kla aldatabilir veya terk edebilir-

ler. Onlar›n bat›l düflüncelerine göre nas›l olsa kendilerini hiç

kimse görmüyordur, yapt›klar› gizli kalacakt›r, bu yüzden de

çekinecekleri bir durum yoktur. Sonuç olarak; cahiliye toplu-

munda her türlü insan iliflkisinde karfl›l›kl› sadakatsizlik ve bu

sebeple de güvensizlik yayg›nd›r. Kiflilerin birbirlerine karfl›

olan bu güvensizlikleri her an tedirgin bir yaflam sürmelerine

sebep olur. 

Toplumdaki sadakatsizlik örnekleri yaln›zca bunlarla s›-

n›rl› de¤ildir. Gençliklerinde herhangi bir alanda popüler olan

kimseler o dönemlerinde herkesin ilgi oda¤›yken, bunlar›n bü-

yük bölümü yaflland›klar›nda genellikle tek bafllar›na kal›rlar.

Ço¤u zaman birçoklar› açl›k ve sefalet içinde, evlerinde ya da

3. s›n›f pansiyon köflelerinde, büyük bir yaln›zl›k içinde ölümü

beklerler. Art›k çevrelerinde ne hayranlar›, ne gazeteciler, ne de

dostlar› vard›r. Aray›p soran kimseleri kalmam›flt›r. Tam tersi

bir yaflam sürerken yafllanmalar›yla beraber yaln›zl›¤a terk

edilmeleri onlar› da flafl›rt›r ve din ahlak›n›n yaflanmamas›n›n

bir sonucu olarak da elbette ac› verir. Ancak bu ahlak Kuran ah-

lak›n›n yaflanmad›¤› ortamlar›n de¤iflmez kural›d›r. 

Dini inkar edenler aras›nda hakim olan inanca göre insan-

lar tesadüfler neticesinde evrimleflerek, maymundan türeyen

canl›lard›r. Ancak fiziksel görünümleri ve zenginlikleri ile de-

¤er bulurlar, bunlar› yitirince ise art›k hiçbir de¤erleri kalmaz.
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Elbette ki bu felsefeye göre maymundan gelip, topra¤a gidecek

bir varl›¤a k›ymet verilmez. Zaten art›k daha genç, daha güzel,

daha popüler kifliler onlar›n yerlerini alm›flt›r, bu durumda on-

lara ihtiyaç olmad›¤› aç›kt›r. Toplumun di¤er fertleri de sonun-

da topra¤a girip, yok olacaklar›n› düflünen insanlard›r. Dine

inanmad›klar›na göre bu kiflilerin vefayla, sadakatle zaman

kaybetmeleri kendi felsefeleri aç›s›ndan anlams›zd›r. Benzer fle-

kilde huzur evleri ve bak›m yurtlar› da çocuklar› taraf›ndan is-

tenmeyen ya da halk aras›ndaki tabirle "kap›ya konan" anne

babalarla dolup taflar. Onlar da binbir emek ve özveri ile yetifl-

tirdikleri çocuklar› taraf›ndan terk edilirler. Üstelik kötü mu-

amele de görürler. 

fiatafatl› bir yaflam
sürerken yafllanmala-
r›yla beraber yaln›zl›-
¤a terk edilen insan-
lar dinsiz toplumlar-
daki sadakatsizli¤in
delillerindendir.
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Görüldü¤ü gibi din ahlak› yaflanmad›¤›nda insan›n en ya-

k›n› olan anne ve babas›na karfl› tavr› bile böylesine zalimce

olabilmektedir. Kald› ki bu ahlaks›zl›k, vefas›zl›k her çeflit in-

san iliflkisinde yaflanmaktad›r. Asl›nda herkese s›k›nt› ve ac› ve-

ren bu toplumsal hastal›¤›n tek çözümü yaln›zca din ahlak›n›n

yaflanmas›d›r. Din ahlak› yafland›¤› takdirde insan de¤ersiz bir

varl›k olarak görülmekten ç›kar, Allah'›n ruh verdi¤i de¤erli bir

varl›k halini al›r. Bu de¤erli varl›¤›n en önemli özelli¤i, elbette

ki d›fl görünümü, sahip oldu¤u mallar ya da statüsü de¤il, tak-

vas› ya da di¤er bir deyiflle Allah'a yak›nl›¤› ve güzel ahlak›d›r.

Çünkü insan›n bu dünyada kulland›¤› bedeni, sahip oldu¤u di-

¤er herfley gibi geçicidir. ‹nsan bu dünyaya s›nanmak için gel-

mifltir, k›sa bir süre kal›p, ahiret yurduna gidecek ve dünyada

gösterdi¤i ahlak›ndan orada sorguya çekilecektir. Bu durumda

insan için en önemli fley gösterdi¤i ahlak› olacakt›r. Din ahla-

k›nda vefal› ve sad›k olmak flartt›r; çünkü Allah kullar›ndan

bunu ister, dindarlar da do¤al olarak Allah'›n be¤endi¤i bu ah-

laktan zevk al›rlar. 

Pek çok insan yafll›l›k dönemlerinde yak›nlar›
taraf›ndan huzurevlerine yerlefltirilir ya da so-
ka¤a terk edilir. Bu, din ahlak›n›n yaflanmad›-
¤› toplumlarda insan›n de¤ersiz bir varl›k ola-
rak görülmesinin sonuçlar›ndan biridir.



Kuran ahlak› yafland›¤›nda vefan›n, sadakatin en güzel ör-

neklerine flahit olunur. Anne baba el üstünde tutulur, de¤erli

sanatç›lar, alimler, vatana millete hizmeti, eme¤i geçmifl kimse-

ler, yafllar› ne kadar ilerlerse ilerlesin toplumda hep sevgi, hür-

met görürler. Gençler ve sevenleri taraf›ndan s›k s›k ziyaret edi-

lir, her türlü ihtiyaçlar› gözetilir. Dostluklar öz kardefllikten de

öte bir yaklafl›mla sürer ve ömür boyu devam eder. Üstelik has-

tal›k, zorluk, maddi s›k›nt› gibi durumlarda yard›m etmek ve

böylece güzel ahlak göstererek Allah'›n r›zas›n› kazanmak için

bütün çevresi birbiriyle yar›fl›r. Efller, evlenecek kifliler Allah'›n

r›zas›n› gözetmek ve bunun sonsuza kadar devam etmesi niye-

tiyle beraberliklerini yürütürler. Ölümden sonra sonsuza dek

sürecek bir yaflam›n varl›¤›n› bildikleri ve iman ettikleri için

birbirlerine çok ba¤l›, sad›k ve vefal›d›rlar. Bu öyle bir sadakat

anlay›fl›d›r ki, iki taraftan biri sakat kalsa da, aciz bir duruma
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Din ahlak›n› yaflayan in-
sanlar ölümden sonra
sonsuza dek sürecek bir
yaflam›n varl›¤›n› bildikleri
için birbirlerine çok ba¤l›
ve vefal›d›rlar. Kuran ahla-
k› her türlü toplumsal so-
runun tek çözümüdür.
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düflse de, sa¤l›¤›n› ya da fiziki güzelli¤ini kaybetse de ayn› ba¤-

l›l›k ve vefa devam eder. Örne¤in güzel bir insan›n yüzü yansa

ve tan›nmayacak duruma gelse mümin olan efli buna flefkat du-

yar ve sabreder, dünya hayat›n›n çok çabuk geçece¤ini, as›l

yurdun ahiret oldu¤unu bildi¤i için efline sevgisinden, sayg›-

s›ndan, merhametinden hiçbir fley kaybetmez. Çünkü karfl›s›n-

daki insanda de¤er verdi¤i fley ruhudur. Hatta böyle bir du-

rumda sadakat göstermek mümin için daha da zevkli olur.

Müminlerin bu sadakat anlay›fl› ifl ortakl›klar›nda ve di¤er

her türlü iliflkilerinde geçerlidir. Verdikleri sözde durmak,

ahidlerini yerine getirmek, ortakl›klar›n› güvenle sürdürmek

sad›k ve güvenilir karakterlerinin göstergesidir. Verilen söze

sad›k olmak önemli bir mümin alametidir. Kuran ahlak›n›n ya-

flanmad›¤› bir ortamda ise insanlardan sözlerine ve birbirlerine

vefal› olmalar›n› beklemek boflunad›r. 

fiu nokta da önemlidir ki, din ahlak›n› yaflamayan hatta

dinsiz oldu¤unu söyleyen bir kifli bu verilen örnekleri okuyup,

kendisinin dindar olmad›¤› halde bunlardan hiçbirini asla yap-

mayaca¤›n› iddia edebilir. Gerçekten de bugüne kadar hiç yap-

mam›fl da olabilir. Fakat daha önce de belirtti¤imiz gibi, flartlar

öylesine de¤iflir ve belki öyle büyük ç›karlar› söz konusu olur ki

bir noktada sadakatsizlik yapabilir. Belki bundan dolay› ken-

dince k›nanmayaca¤› bir ortama gidebilir ya da kendisine çok

cazip görünen seçeneklerle karfl›laflabilir. Bunlar gibi, dünyevi

ahlak›n›, prensiplerini çi¤neyebilece¤i pek çok ihtimal meydana

gelebilir. Oysa, flartlar ne olursa olsun mümin olan bir kifli

Allah'›n hoflnut olmayaca¤› bir ahlak› ya da Allah'›n yasaklad›-

¤› bir tavr› asla yapmaz. Bu kifli için böyle bir konunun istisna-

s› da olmaz. 
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Din Ahlakının Yaşandığı Ortamda Barış 
ve Sükunet Hakim Olur

Allah, Kuran'da müminlere huzurun ve güzel ahlak›n ha-

kim oldu¤u bir yap› tavsiye etmifltir. Bu yap›da öfkeye kap›l-

mak, kin tutmak gibi kötü ahlak özellikleri yoktur. Çünkü

Allah Kuran'da müminleri bu tür tav›rlardan menetmifltir:

Onlar bollukta da darl›kta da infak edenler, öfkelerini ye-

nenler ve insanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz)

geçenlerdir. Allah iyilik yapanlar› sever. (Al-i ‹mran Sure-

si, 134)

(Bunlar,) Büyük günahlardan ve çirkin utanmazl›klardan

kaç›nanlar ve gazabland›klar› zaman ba¤›fllayanlar. (fiura

Suresi, 37)

Allah müminlerin tarifini yukar›daki ayetlerde görüldü¤ü
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flekilde yapmaktad›r. Müminler de bunun d›fl›nda bir ahlak ser-

gilemekten sak›n›rlar. Çünkü tüm hayatlar›n› Allah'›n sevgisi

ve hoflnutlu¤u üzerine kurmufllard›r. Yaflamlar› boyunca att›k-

lar› her ad›mda, gösterdikleri her ahlakta, iflledikleri her tav›r-

da, söyledikleri her sözde en do¤rusunu, en güzelini seçerek

davran›r, Allah'›n en be¤enece¤i ahlak› yakalamaya çal›fl›rlar.

Allah onlardan güzel ahlak›n da üstünde bir ahlak istemekte

bunu da "en güzel" olarak tan›mlamaktad›r. Pek çok ayette bu

inceli¤e dikkat çekilmifltir: 

Kullar›ma, sözün en güzel olan›n› söylemelerini söyle... (‹s-

ra Suresi, 53)

... Biz gerçekten en güzel davran›flta bulunan›n ecrini kay-

ba u¤ratmay›z. (Kehf Suresi, 30)

Kötülü¤ü en güzel olanla uzaklaflt›r... (Müminun Suresi,

96)

‹yilikle kötülük eflit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda

(kötülü¤ü) uzaklaflt›r; o zaman, (görürsün ki) seninle onun

aras›nda düflmanl›k bulunan kimse, sanki s›cak bir

dost(un) oluvermifltir. (Fussilet Suresi, 34)

‹slam ahlak›n›n yafland›¤› ortam herkesin "en güzel" tavra

özendi¤i, bunu yapmaya gayret etti¤i bir ortamd›r. Herkesin

"en güzel"in aray›fl›nda oldu¤u bir ortamda do¤al olarak huzur,

sükunet ve güzellik hakim olur. Sinirlenme, öfkelenme, kavga,

gürültü, tart›flma ve benzeri kötü ahlak özelliklerinin hiçbiri gö-

rülmez. Aile ortamlar›nda, arkadafl iliflkilerinde, ticaret konula-

r›nda, trafikte, her türlü ortakl›klarda ve paylafl›mlarda, günlük

hayat›n hiçbir parças›nda müminler bu tür küçüklüklere ve ba-

sitliklere tenezzül etmezler. Di¤er insanlar taraf›ndan do¤al

karfl›lanabilen bu tür tav›rlar bir mümin için utanç vericidir. 
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‹slam ahlak› gerçek anlamda yafland›¤› takdirde toplumda

do¤al olarak huzurlu bir atmosfer oluflur. Din ahlak› yaflanma-

d›¤› sürece de insanlar huzursuzluklara ve s›k›nt›lara mah-

kumdurlar. Din ahlak›n› yaflamayan veya dine inanmayan bir

insan› durduracak bir mekanizma yoktur, bu kifli tamamen nef-

sinin kontrolündedir. Böyle bir insan›n bir an› di¤er an›na uy-

maz. Umulmad›k yerde öfkelenir, k›r›c› olabilir, sesini çirkin bir

tarzda yükseltir, ba¤›r›r, hiddetlenir hatta fliddet dahi uygula-

yabilir. Asl›nda öfkelenme kiflisel ve toplumsal huzursuzlu¤un

d›flar› yans›yan bir fleklidir, daha önce de ifade edildi¤i gibi bu,

efller ve arkadafllar aras›nda, ticari iliflkilerde oldu¤u gibi trafik

s›k›fl›kl›¤›nda dahi s›kl›kla rastlan›lan bir durumdur. Özellikle

s›k›flt›klar› anlarda, iflleri yolunda gitmedi¤inde, ani durumlar-

da, ç›karlar› tehlikeye girdi¤i zamanlarda sinirlenmeyen insan

çok enderdir. ‹flte bu tür insanlarla dolu bir toplum da her yön-

den çekilmez bir hal al›r. Karfl›daki insan›n yorgun, dalg›n,

Allah bir ayetinde "Kötülü¤ü en güzel olanla
uzaklaflt›r" fleklinde buyurmaktad›r. Sinirlenme-
mek, her koflulda yat›flt›r›c› insan olmak Allah'›n
hoflnut olaca¤› umulan davran›fllardand›r.



üzüntülü, uykusuz olabilece¤ini ve kendisi gibi bir insan oldu-

¤unu düflünmeden en ufak aksakl›¤a, kendine ucu dokunan en

ufak bir olaya afl›r› tepki gösterir; ba¤›r›r ça¤›r›r, hakaret, hatta

kavga eder. Yeme¤in tuzunun fazla olmas›na, gömle¤inde leke

kalmas›na veya kap›c›n›n çöpü biraz geç almas›na ve benzeri

birçok konuya ayn› ölçüde hiddetlenebilir. Gerçekten hassasi-

yet göstermesi, tepki vermesi, müdahale etmesi gereken bir ko-

nuda, bir haks›zl›k, adaletsizlik durumunda ise zarar› kendine

dokunmuyorsa umursamazl›k, vurdumduymazl›k gösterebilir.

Din Ahlakı İnsanların Dengeli Bir Ruh Haline 
Sahip Olmalarını Sağlar
Din ahlak›n› yaflayan insanlar tam anlam›yla Allah'a tes-

lim olduklar›, herfleyin Allah'›n kontrolünde gerçekleflti¤ini bil-

dikleri için son derece dengeli ve itidalli bir ruh haline sahiptir-

ler. ‹yi ya da kötü hiçbir olay karfl›s›nda kontrolü elden b›rak-

maz, ani reaksiyonlar göstermez, tamamen ak›lc› olarak hare-

ket ederler. Bu nedenle son derece güvenilir insanlard›r. En kö-

tü flartlarda bile hem kendilerinin hem de çevrelerinin en az za-

rar görecekleri flekilde, en ak›lc› tedbirleri al›rlar. Çünkü mü-

minler Allah'›n kitab› olan Kuran'la e¤itilmifl insanlard›r ve

tüm davran›fl, hareket ve tepkileri de Kuran'dan ö¤rendikleri

üstün ahlak ve karakter yap›s› çerçevesinde gerçekleflir.

Allah'›n hükümlerine son derece titiz bir biçimde uyduklar›n-

dan ve Allah'tan korkup sak›nd›klar›ndan ak›l ve fluur olarak

çok geliflmifllerdir. Olaylar karfl›s›nda en do¤ru ve en güzel

davran›fl tarz›n› gösterebilmelerini sa¤layan bir kavray›fl, fera-

set ve muhakeme yetene¤ine sahiptirler. 

Elbette ki bu özelliklere sahip olan mümin hiçbir olay kar-
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Hay›r, kim (güzel davran›fl ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah'a tes-

lim ederse, art›k onun Rabbi Kat›’nda ecri vard›r. Onlar için korku yoktur

ve onlar mahzun olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 112)
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fl›s›nda pani¤e, ümitsizli¤e, endifle ya da üzüntüye kap›lmaz,

her zaman dengeli, tevekküllü, sa¤l›kl› bir ruh hali tafl›r. Zor-

luklar karfl›s›nda y›lmaz, karars›zl›¤a kap›lmaz ve sab›rl› dav-

ran›r. ‹nsanlara, hoflgörülü ve merhametli davran›r. Sözün en

güzelini söyler, tavr›n en güzelini gösterir. Güçlü, güvenilir, ol-

gun bir kiflilik sergiler. Herfleyin Allah'›n kontrolünde oldu¤u-

nu unutmaz ve afla¤›daki ayetleri karfl›laflt›¤› hiçbir olayda ak-

l›ndan ç›karmaz:

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen

herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce,

bir kitapta (yaz›l›) olmas›n. fiüphesiz bu, Allah'a göre pek

kolayd›r. Öyle ki, elinizden ç›kana karfl› üzüntü duymaya-

s›n›z ve size (Allah'›n) verdikleri dolay›s›yla sevinip-fl›-

marmayas›n›z. Allah, büyüklük taslay›p böbürleneni sev-

mez. (Hadid Suresi, 22-23)

Kuran ahlak›n› yaflamayan insanlar ise Allah'› tan›y›p,

tüm olaylar›n Allah'›n kontrolünde oldu¤unu düflünmedikleri

için hayatlar› hep korkular, endifleler, huzursuzluklar içinde

geçer. Bundan dolay› da dengesiz ve bozuk bir kiflilik yans›t›r-

lar. D›flar›dan bakan birisi için bu kiflilerin ruh hali oldukça te-

dirginlik vericidir. Bu tip kifliler ruhlar›nda sürekli dalgalanma-

lar yaflarlar. Gayet mutlu gibi gözükürken bir anda hüzünlenip

a¤lamaya bafllayabilirler. Neye üzülecekleri ya da neden dola-

y› a¤layacaklar› da belli olmaz. Kimi zaman eski bir an›lar› ak›l-

lar›na gelir, duygulan›rlar. Çok kolay bunal›ma girer ve bunu

rahatl›kla, normal bir tav›rm›fl gibi "bunal›mday›m" diyerek di-

le getirirler. ‹ntihar etmeyi bile düflünür hatta deneyebilirler.

Böyle insanlar›n hareketlerinde hiçbir s›n›r ya da ölçü yoktur.

Neyin do¤ru neyin yanl›fl, neyin iyi neyin kötü, neyin güzel ne-

yin çirkin oldu¤u konusunda kesin bir fikirleri yoktur; neyin



yerinde neyin yersiz, neyin gerekli neyin gereksiz, neyin an-

laml› neyin anlams›z, neyin ak›lc› neyin delilik oldu¤una sa¤-

l›kl› olarak karar veremezler. Çünkü tüm bu kavramlar hakk›n-

da en do¤ru ölçüleri bildiren hak dinden habersizdirler.

Dinden habersiz olduklar› için Allah'a güvenip dayanmaz-

lar. Allah'›n herfleyi bir kader üzere yaratt›¤›ndan, herfleyin

Allah'›n dilemesi ile gerçekleflti¤inden ve bu dünyada bafllar›na

gelen iyi ya da kötü herfleyin kendilerinin denenmeleri için ya-

rat›ld›¤›ndan haberleri yoktur. Dinden habersiz olduklar› için

bafllar›na gelen olaylar›n hikmetlerini ve içeri¤ini anlayamaz ve

bu olaylar karfl›s›nda en sa¤l›kl› tepki ve davran›fl›n nas›l olma-

s› gerekti¤ini bilemezler. Herfleyin tesadüfler sonucu oldu¤unu

düflündükleri için tüm hayatlar› güvensizlik, endifle ve stres

içinde geçer. Bu yüzden sürekli bocalar, yanl›fl kararlar al›r, yan-

l›fl tepkiler verirler. Her yapt›klar› iflten piflmanl›k duyarlar.
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Korku, endifle, huzursuzluk gibi s›k›nt›lar, dini yaflamayan insanla-
r›n günlük yaflamlar›n›n büyük bir bölümünü oluflturur. Bu s›k›nt›la-
r›n sonucu ise dengesiz bir kifliliktir.



Hiçbir konuda sa¤l›kl› bir ölçüleri yoktur; iyi bir olay kar-

fl›s›nda hemen fl›mar›p sevince kap›l›r, kendilerinden geçer, tafl-

k›n hareketler yapabilirler. Azg›nl›klar›, küstahl›klar› ve kibir-

lenmeleri artar. Neflelenince fluurlar›n› kaybeder, küçük düflü-

rücü, basit hareketler sergileyebilirler. Kötü bir olay karfl›s›nda

da ayn› flekilde kontrolsüz davran›r, birdenbire her türlü aciz-

lik ve çirkin davran›fl› gösterebilirler. Çileden ç›k›p kendilerini

yerden yere at›p, ba¤›r›p ça¤›rabilir, ç›¤l›k ç›¤l›¤a a¤layabilirler.

Öfkelendiklerinde bilinçsiz hareketler yapabilir, kötü sözler

sarfedebilirler.

Bu tür tav›rlar›n yaln›zca belli bir kültür seviyesinin alt›n-

daki insan kesimlerine özgü oldu¤u san›lmamal›d›r. Din ahla-

k›n› yaflamayan toplumlarda en olgun, en kültürlü, en akl› ba-

fl›nda görünen, "laf›n› sözünü bilen" diye tabir edilen kimseler

bile umulmad›k bir olay karfl›s›nda kontrolünü kaybedip basit,

seviyesiz tav›rlar gösterebilirler. Nefislerine a¤›r gelen, ç›karla-

r›na ters düflen durumlarda bu tür kimselerin nas›l çirkin, sal-

d›rgan ya da aciz bir karaktere büründükleri çok s›k flahit olu-

nan bir gerçektir.

Din Ahlakını Yaşayan İnsanlar Güçlü ve 
Kararlı Bir Kişiliğe Sahip Olurlar
Cahiliye ortam›nda insan, kiflilik olarak güçlü görünse da-

hi mutlaka birtak›m s›n›rlar› vard›r. Din ahlak›n› yaflamayan

bir insan belli bir noktadan sonra zaaflar›na karfl› koyamaz. Çe-

flitli olumsuz tav›r ve davran›fllara prensip olarak karfl› olanlar

dahi önemli bir ç›karlar› söz konusu oldu¤unda prensiplerin-

den taviz verebilirler. Efllerinden, yak›nlar›ndan gördükleri bir

D İ N S İ Z L İ Ğ İ N  K A B U S U

64



H A R U N  Y A H Y A  ( A D N A N  O K T A R )

65

bask›, hastal›k, ihtiyaç ya

da benzeri bir durum olufl-

tu¤unda ve bu flartlardan

dolay› k›nanmayacaklar›

bir ortam bulduklar›nda

hiçbir kural ya da prensip

tan›mazlar. Cazip menfa-

atler karfl›s›nda ödün ver-

melerini engelleyecek hiç-

bir ciddi gerekçeleri yok-

tur. 

Yaln›z daha önce de

belirtti¤imiz gibi din ahla-

k›n› yaflamayan bir insan›n

bugüne kadar böyle bir

fley yapmam›fl olmas› önemli de¤ildir. Önemli olan bu tavizle-

ri vermesini engelleyecek hiçbir ba¤lay›c›, çekinecek sebebinin

olmamas›d›r. Söz konusu insanlar Allah'tan korkmad›klar› için

iradelerini ayakta tutacak bir güce sahip de¤ildirler. 

Oysa din ahlak›n› yaflayan biri için durum çok farkl›d›r.

Dünyada var olan hiçbir sebep onlar› do¤ru bildiklerini yap-

maktan ve bu konuda kararl› olmaktan al›koymaz. Bunun te-

mel nedeni ise sahip olduklar› Allah korkusudur. Allah'›n kud-

retini kavrayabildikleri için Allah'›n azab›ndan ve cezaland›r-

mas›ndan fliddetle korkarlar. Allah'›n kendilerini her an duy-

du¤unu, gördü¤ünü ve saklad›klar›, gizledikleri herfleyi

Allah'›n bildi¤ini bilir, her an Allah'›n huzurunda olduklar›n›

hissederek yaflarlar. Din ahlak›na gerçek anlamda ba¤l› olan in-

sanlar güçlü ve iradeli olurlar, her ne olursa olsun Kuran ile ya-

saklanan, Allah'›n hofluna gitmeyecek bir fleyi yapmazlar. Mü-

... Allah; elçisinin ve

mü'minlerin üzerine

'(kalbi teskin eden) gü-

ven ve yat›flma duygusu-

nu' indirdi ve onlar› "takva

sözü" üzerinde 'kararl›l›kla

ayakta tuttu." Zaten onlar

da, buna lay›k ve ehil idi-

ler. Allah, herfleyi hakk›y-

la bilendir.

(Fetih Suresi, 26) 



minlerin, karfl›laflt›klar› hiçbir olay karfl›s›nda Allah'a yak›nl›k-

tan taviz vermeyen tutumlar› ayetlerde flöyle haber verilmifltir:

(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne al›fl-verifl onlar› Allah'› zik-

retmekten, dosdo¤ru namaz› k›lmaktan ve zekat› vermek-

ten 'tutkuya kapt›r›p al›koymaz'; onlar, kalplerin ve gözle-

rin ink›laba u¤rayaca¤› (dehfletten allak bullak olaca¤›)

günden korkarlar. Çünkü Allah, yapt›klar›n›n en güzeliyle

karfl›l›k verecek ve onlara kendi fazl›ndan artt›racakt›r.

Allah, diledi¤ini hesaps›z r›z›kland›r›r. (Nur Suresi, 37-38)

Kuran Ahlakı Bencilliği Ortadan Kaldırır 
Din ahlak›n› yaflamayan insanlar›n yaln›zca kendilerini

düflünmeleri kaç›n›lmazd›r. Bu asl›nda felsefi bir zorunluluk-

tur, çünkü yaflad›klar› sistem bunu gerektirir. Fedakarl›k, mer-

hamet, güzel ahlak gibi de¤erler din ahlak›n›n getirdi¤i ve an-

cak dinle birlikte tam anlam›yla yaflanabilecek de¤erlerdir. An-

cak Allah'a ve ahirete iman eden, hesap verece¤ini bilen kifliler

Allah'›n raz› oldu¤u ve be¤endi¤i bu ahlak› taviz vermeden ya-

flarlar. Bu nedenle dindar olmayan bir insan›n böyle bir ahlak›

tam anlam›yla yaflamas› imkans›zd›r. Fakat bunu "toplumda

bencil insanlar da vard›r, ben onlardan de¤ilim" fleklinde dü-

flünmek, kendi üzerine hiç almamak hata olur. Çünkü e¤er din

ahlak› yaflanm›yorsa bencilli¤in baflka bir alternatifi yoktur. Di-

¤er kötü ahlak özelliklerinde oldu¤u gibi bunun da sebebi ay-

n›d›r: Sonsuz bir hayat›n varl›¤›na, hesap verece¤ine, ceza gö-

rece¤ine inanmamak ve Allah'tan korkmamak. 

Bu nedenle din ahlak›n› yaflamayan insanlar kendi deyim-

leriyle "gemisini kurtaran kaptan" tarz›nda bir yaflam sürerken,

çevrelerindeki insanlar› umursamazlar. Gelece¤e yönelik bek-
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lentileri daha zengin ol-

mak, daha iyi bir kariyere

sahip olmak, daha iyi ya-

flamak ve bunlara benzer

hedeflerdir. Çevrelerinde-

ki kiflileri, dostlar›n›, ihti-

yaç sahiplerini düflünmek

hatta tüm insanl›¤a fay-

dal› olmak ak›llar›na bile

gelmez. Çünkü kendile-

rince, bu fedakarl›klar›

göstermelerini, bu tür bir

ahlak› yaflamalar›n› ge-

rektirecek hiçbir sebep

yoktur. Çevrelerinde de daha farkl› bir yap›ya rastlamazlar; za-

ten tüm toplum bu flekildedir. Bu durum da onlara vicdani bir

rahatlama sa¤lar. 

K›sacas› din ahlak›n›n yaflanmad›¤› bir toplumda bencillik

kaç›n›lmazd›r. Böyle bir toplumda az ya da çok herkes mutlaka

bencildir. Halbuki, bencillik insan›n nefsine, ondan sak›nmas›

için deneme maksad›yla verilmifl bir özelliktir. Bu durum ayet-

te flöyle belirtilir:

... Nefisler ise 'k›skançl›¤a ve bencil tutkulara' haz›r (elve-

riflli) k›l›nm›flt›r. E¤er iyilik yapar ve sak›n›rsan›z, flüphe-

siz, Allah, yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa Suresi,

128)

Genelde bencil insanlar en küçük bir detaydan en önemli

konulara kadar herfleyde kendi istedikleri yap›ls›n isterler. Kar-

fl› taraf›n iste¤i ya da hoflnutlu¤u onlar için önemli de¤ildir. Ör-

ne¤in yorulduysa hemen oturmak ister ama kendisinden daha

Onlar, bollukta da, dar-

l›kta da infak edenler,

öfkelerini yenenler ve

insanlar (daki hakla-

r›n)dan ba¤›fllama ile

(vaz) geçenlerdir. 

Allah, iyilik yapanlar›

sever. (Al-i ‹mran Su-

resi, 134)



yorgun ya da yafll› veya hasta olan insanlar›n oturmas›n› önem-

semez. Arkadafllar›yla beraberken en iyi yemek, en iyi yer, en

iyi yatak, en iyi k›yafet hep kendisinin olmal›d›r. Kendi rahat›

için baflkalar› rahats›z ve huzursuz olacaksa bu da önemli de-

¤ildir. Kendisi dinlenirken sessizlik ister ama e¤lenmek istedi-

¤inde rahats›z olan insanlar› umursamaz; bunu en do¤al hakk›

olarak görür. ‹fl yerinde, okulda, arkadafllar›yla iliflkilerinde,

evlili¤inde hemen her yerde bencilli¤in çeflitli türleri ortaya ç›-

kar. 

Zaman zaman din ahlak›n›n yaflanmad›¤› ortamlardan da

istisna olan kifliler ç›kabilir. Örne¤in, "iyi" bilinen insanlar vard›r.

Efline dostuna karfl› cömert, fedakar olarak tan›nan bu kifliler,

ayn› zamanda birçok sosyal yard›m faaliyetlerinde de s›k s›k

boy gösterirler. Fakat bu tür kifliler ço¤unlukla, yapt›klar› iyilik-

leri Allah'›n hoflnutlu¤unu kazanmak için de¤il de kendi gurur-

lar›n›n okflanmas›, iyi ve fedakar bilinmek, övülmek, takdir top-

lamak için yaparlar. Ayr›ca bu kiflilerin yapt›klar› ba¤›fl ve yar-

d›mlar da kendi mali durumlar›n› etkileyecek bir külfet de¤ildir.

‹dealist olarak tan›nan insanlar da ayn› zihniyette bir li-

derlik yapma, sorumluluk alma iste¤ine sahiptirler. Amaçlar›

hiçbir zaman Allah'›n r›zas›n› gözetmek, insanlara, topluma

faydal› olmak, hizmet etmek de¤ildir. Yaln›zca bencil duygula-

r›n› tatmin etmek, flöhret, övgü, prestij kazanmak u¤runa böy-

le sorumluluklar al›rlar, makam ve mevki elde etme peflinde

koflarlar. Ciddi anlamda bir ç›karlar› oldu¤unda ise gerçek ah-

laklar›n› d›fla vururlar. 

Din ahlak›n› yaflamayan toplumlarda, "fedakar" oldu¤unu

düflünen bir kifli bile müminlerin ahlaklar›yla ve fedakarl›kla-

r›yla k›yaslan›nca oldukça bencil kal›r. Çünkü müminlerin öz-

veri anlay›fllar› onlar›n kavray›fllar›n›n çok üstündedir. Mümin-
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ler, kardefllerinin nefislerini

kendi öz nefislerine tercih

ederler. Kendileri için istedik-

lerinin daha fazlas›n› samimi

olarak kardeflleri için isterler.

Çünkü Kuran'a uymak onlara

öyle bir ahlak kazand›rm›flt›r

ki; "Kendileri, ona duydukla-

r› sevgiye ra¤men yeme¤i,

yoksula, yetime ve esire ye-

dirirler." (‹nsan Suresi, 8) Bu

ahlaktan ötürü müminler aye-

tin ifadesiyle "erkekler, ka-

d›nlar ve çocuklardan zay›f

b›rak›lm›fllar ad›na" (Nisa

Suresi, 75) mücadele ederler, yaln›zca kendilerini düflünmek

yerine herkesin sorumlulu¤unu al›p, büyük düflünürler. 

‹flte din ahlak› tam anlam›yla yafland›¤› takdirde toplum-

sal iliflkiler de fedakarl›¤a dayal› olacak, pek çok sorun ortadan

kalkacakt›r. 

Din Ahlakını Yaşamak Dünya Hırsını ve 
Tamahkar Olmayı Engeller
‹nsanlar sevgi, kardefllik, yard›mlaflma, dostluk ve paylafl-

ma gibi kavramlar› gerçek anlamda din ahlak› sayesinde ö¤-

renmifllerdir. Bu de¤erler de yaln›zca din ahlak› yafland›¤› süre-

ce korunabilirler. Çünkü insanlar›n nefisleri daha önce de bah-

setti¤imiz gibi, dünyevi h›rslara, bencil tutkulara elveriflli yara-

t›lm›flt›r. Din ahlak›ndan uzak insanlar da ahireti amaç edinme-



diklerinden, bitip tükenmek bilmeyen h›rslar›n› tüm yaflamlar›

boyunca tatmin etmek isterler. Allah bu tür insan modelini Ku-

ran'da flu flekilde tasvir eder:

… Ki Ben ona 'alabildi¤ine genifl kapsaml› bir mal' (servet)

verdim. Göz önünde-haz›r çocuklar (verdim). Ve say›s›z

imkan ve f›rsatlar› önüne serdim. Sonra daha art›rmam için

tamah eder. (doyumsuz istekte bulunur) (Müdessir Suresi,

12-15)

Din ahlak›n›n yaflanmad›¤› ortamlarda kifliler sürekli ma-

l›n ve paran›n daha fazlas›na tamah eder, yaflamlar› boyunca

bunlar›n h›rs›n› yaparlar. Böyle bir toplumdaki insanlar aras›n-

da rekabet duygusu da çok güçlü olur. En zengin, en baflar›l›,

en güzel, en popüler, en sevilen hep kendileri olmal›d›r. Baflka-

lar›nda bu özelliklerin olmas›na hiç tahammül edemezler. Ger-

çekten de baflkalar›n›n iyili¤i, güzelli¤i veya sahip olduklar›

fleyler, içlerini dünya h›rs› kaplam›fl kimseleri çok rahats›z ed-

er. Dahas› haset eder, onlar›n sahip olduklar›na daha fazlas›yla

ulaflmay› isterler. Hatta öyle ki kendilerinin isteyip de ulaflama-

d›klar› bir fleye di¤er insanlar sahipse, onlar›n bu sahip olduk-

lar›n› yitirmeleri çok hofllar›na gider. 

Haris ve tamahkar insanlar›n birbirlerine karfl› olan bu ba-

k›fl aç›lar›n›n temelinde yaflam felsefeleri yatar. Çünkü bu kifli-

ler di¤er insanlara, Allah'›n yarat›p, ruh verdi¤i de¤erli insan-

lar olarak de¤il, maymundan evrimleflen ve bir müddet sonra

toprak olup, bir daha asla dirilmeyecek s›radan mahluklar ola-

rak bakarlar. Kendileri de "bu dünyaya bir kere gelecekler"ine

göre herfleyin en fazlas›na sahip olmak, nefislerini s›n›rs›zca

tatmin etmekten baflka bir amaçlar› olmamal›d›r. Bu sapk›n

mant›klar›na göre, daha az›yla yetinmenin, baflkalar›n›n istek,

ç›kar ve ihtiyaçlar›n› gözetmenin ise onlara göre hiçbir mant›¤›

yoktur. Kuflkusuz söz konusu insanlar›n içlerinde tafl›d›klar› bu
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Bilin ki, dünya hayat› ancak
bir oyun, '(e¤lence türünden) tutkulu

bir oyalama', bir süs, kendi aran›zda bir
övünme (süresi ve konusu), mal ve çocuklar-

da bir 'ço¤alma-tutkusu'dur. 
(Hadid Suresi, 20)
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düflünceler son derece hatal›d›r ve sahiplerini s›k›nt›l› bir ruh

haline sürükler. 

Böyle bir hayat ilk bak›flta din ahlak›ndan habersiz bir kifli

için çok cazip görünse de asl›nda çok stresli, madden ve manen

çok y›prat›c›d›r. Bu yüzden asla mutlu ve huzurlu olamaz. ‹nsa-

n›n istek ve arzular›n›n, meflru da olsa bir s›n›r› yoktur. Çünkü

insan sonsuz ahiret hayat›na göre yarat›lm›flt›r. Bu dünya ise,

bu istek ve arzular› tatmin edebilmekten çok uzak, her türlü en-

gel, eksiklik ve kusurla dolu geçici bir imtihan yeridir. ‹flte din

ahlak›ndan habersiz olduklar› için bu imtihan›n s›rr›n› bilme-

yen kimseler her türlü arzular›n› bu dünyada gerçeklefltirmeye

çal›fl›r, sürekli bir tatminsizlik, memnuniyetsizlik ve eksiklik

hissi tafl›rlar. Hiçbir zaman eriflemeyecekleri fleylerin h›rs›n› ya-

p›p, her istediklerini elde etmeye çabalamak onlara hayat› zehir

eder. Varl›k içinde yokluk çekerler. Sahip olduklar›ndan hiçbir

zevk alamaz, sahip olamad›klar›ndan ise ›zd›rap çekerler. Bu

manevi azap asl›nda sonsuz azaplar›n›n bu dünyadaki bir bafl-

lang›c›d›r. 

Din ahlak› ise insanlar›n kendileri için istedikleri herfleyi

mümin kardeflleri için de istemelerini ve onlar›n sahip oldukla-

r› özelliklerden dolay› mutluluk duymalar›n› ö¤ütler. ‹nananlar

birbirlerinin kardefli ve velisidirler. (Tevbe Suresi, 71) Bu neden-

le birbirlerinin sahip olduklar› her iyilik ve güzellik onlar› faz-

las›yla mutlu eder. Herkes sahip oldu¤u özellikleri Allah'›n r›-

zas› için kulland›¤›ndan aralar›nda büyük bir paylafl›m ve yar-

d›mlaflma vard›r. Kifliler birbirlerine herfleyden önce Allah'›n

yaratt›¤›, ruh verdi¤i de¤erli insanlar gözüyle bakarlar. Bu da

birbirlerine k›ymet vermelerine, cömert ve fedakar davranma-

lar›na sebep olur. Böyle bir toplumda insanlar›n çok huzurlu ve

mutlu bir yaflant›lar› olur.



Din Ahlakı Yaşanırsa Haset ve Kıskançlıklar 
Sona Erer
Bir önceki bölümde de ele al›nd›¤› gibi din ahlak›, k›skanç-

l›¤› ve hasedi kötü ve çirkin bir ahlak olarak tan›mlar, bu ne-

denle müminler güzel ahlakl› olabilmek, Allah'›n hofluna gide-

cek tav›rlar yapabilmek için bunun tam tersi bir tutum sergiler-

ler. Din ahlak›n› yaflamayan bir insanda ise haset duygusunun

olmamas› güç bir ihtimaldir, çünkü haset etmesinin önünde bir

engel yoktur. H›rslar›n, tutkular›n, bencilli¤in hakim oldu¤u

bir rekabet ortam› vard›r ve bu durumda cahiliye insan› için

haset kaç›n›lmazd›r. Genç bir k›z kendisinden daha güzel olan

ya da daha güzel giyinmifl birini k›skan›r, genç bir erkek daha

popüler olan arkadafl›n› k›skan›r. Okul ve ifl yeri baflar›lar›nda

da bu böyledir. Yafl, cinsiyet, meslek, mevki gibi özellikler de

birfley de¤ifltirmez, her kesimden insanda hasedin bir türünü

görmek mümkündür. Özellikle de birbirlerinin mallar›n› k›ska-

n›rlar. Eve ald›klar› eflya, evin semti, manzaras›, araba markas›,

yazl›k, seyahat gibi konular haset sebebidir. Sevindiklerini,

memnun olduklar›n› söyleseler bile gerçekte çok k›skan›rlar.
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... Nefisler ise 'k›skançl›¤a ve bencil tutku-

lara' haz›r (elveriflli) k›l›nm›flt›r. E¤er iyilik

yapar ve sak›n›rsan›z, flüphesiz, Allah,

yapt›klar›n›zdan haberi oland›r.

( Nisa Suresi, 128)
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Hatta öyle ki baz›lar› diliyle dahi sevindi¤ini söyleyemez. Özel-

likle ifl yerlerinde hasetten kaynaklanan bir rekabet çok belirgin

gözükür. Makam ve mevki h›rs› ve bundan kaynaklanan k›s-

kançl›klar günlük yaflamda al›fl›lagelen tav›rlard›r.

Ama Kuran daha önce de belirtti¤imiz gibi insanlar› ken-

dileri için istedikleri herfleyi kardeflleri için de istemeye ve on-

lar›n sahip olduklar› herfleyden büyük memnuniyet duymaya

ça¤›r›r. Kuran ayetlerinde müminlerin bu tav›rlar› flöyle tarif

edilir:

... Onlara verilen fleylerden dolay› içlerinde bir ihtiyaç (ar-

zusu) duymazlar. Kendilerinde bir aç›kl›k (ihtiyaç) olsa bi-

le (kardefllerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin

'cimri ve bencil tutkular›ndan' korunmuflsa, iflte onlar, fe-

lah (kurtulufl) bulanlard›r.

Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve

bizden önce iman etmifl olan kardefllerimizi ba¤›flla ve

kalplerimizde iman edenlere karfl› bir kin b›rakma. Rabbi-

miz, gerçekten sen, çok flefkatlisin, çok esirgeyicisin."

(Haflr Suresi, 9-10)

İnsanlar Arasında Sevgi ve Saygının 

Yaşanması Din Ahlakı ile Mümkündür
Dinin asl›nda en önemli yönü sevgi ve güzel ahlak temeli

üzerine kurulu olufludur. Kuran'a bak›ld›¤›nda Allah'›n kulla-

r›ndan çok üstün bir ahlak istedi¤i, onlar› sevgi ve fedakarl›¤a

ça¤›rd›¤› görülür. Allah kullar›na karfl› ba¤›fllay›c› ve merha-

metlidir. Kuran'da Allah'›n kullar›na olan sevgisinden flöyle

bahsedilir: 

"O, çok ba¤›fllayand›r, çok sevendir." (Buruc Suresi, 14)



... Ve Allah'›n sizin üzerinizdeki
nimetini hat›rlay›n. Hani siz düflmanlar idi-

niz. O, kalplerinizin aras›n› uzlaflt›r›p-›s›nd›rd›
ve siz O'nun nimetiyle kardefller olarak
sabahlad›n›z. (Al-i ‹mran Suresi, 103)



Allah müminlere yöneltti¤i bu sevginin ayn›s›n› onlar›n

da birbirlerine göstermesini ister. Müminler bu nedenle birbir-

lerine çok de¤er verir, sevgi ve sayg›da hiçbir kusur etmemeye

özen gösterirler. Böyle davrand›klar› takdirde Allah'›n kendile-

rinden hoflnut olaca¤›n› bilmeleri de bu sevgi ve sayg›n›n olufl-

mas›ndaki en önemli faktördür. Ayr›ca Allah'›n yarat›p, ruh

verdi¤i, iman sahibi k›ld›¤› bir insan›n de¤erli oldu¤unun da

bilincindedirler. Bundan baflka, dünyan›n bir deneme yeri ol-

du¤unu bilmeleri onlar› di¤er insanlara karfl› hep güzel ahlak-

l› olmaya yöneltir. Çünkü bunun karfl›l›¤›n› ahirette alacaklar›-

n›, bundan dolay› ödüllendirileceklerini bilirler. ‹çlerindeki

güçlü Allah korkusu da ayn› flekilde onlar› di¤er insanlara kar-

fl› iyi ve güzel davranma konusunda motive eder. Bakt›klar› her

varl›kta Allah'›n güzelli¤inin yans›malar›n› görürler, bu da sev-

gi dolu olmalar›n› sa¤lar. Bununla birlikte kendilerini ahiret ha-

yat›n›n bekledi¤ini, di¤er inananlarla sonsuza kadar birlikte

olacaklar›n› bilmeleri de bu sevgi ve sayg›y› çok daha güçlü ve

köklü hale getirir.

Bu nedenle insanlar aras›nda din ahlak›n›n ruhu hakim ol-

du¤unda çok güzel, çok s›cak ve çok huzurlu bir hayat yaflan›r.

Aile iliflkileri çok farkl› olur. Çocuklar ana-babalar›na ve di¤er

büyüklerine karfl› son derece hürmetkar ve sevgi dolu olurlar.

Allah'›n bu konuda Kuran'da yer alan hükmü de müminlerin

bu flekilde davranmalar›n› gerektirir: 

Rabbin, O'ndan baflkas›na kulluk etmemenizi ve anne-ba-

baya iyilikle-davranmay› emretti. fiayet onlardan biri veya

ikisi senin yan›nda yafll›l›¤a ulafl›rsa, onlara: "Öf" bile de-

me ve onlar› azarlama; onlara güzel söz söyle. (‹sra Suresi,

23)

Bir baflka ayette de müminlere flöyle ö¤üt verilir:

Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir fleyi ortak koflmay›n. An-
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ne-babaya, yak›n akrabaya, yetimlere, yoksullara, yak›n

komfluya, uzak komfluya, yan›n›zdaki arkadafla, yolda kal-

m›fla ve sa¤ ellerinizin malik olduklar›na güzellikle davra-

n›n. Çünkü, Allah, her büyüklük taslay›p böbürleneni sev-

mez. (Nisa Suresi, 36)

Din ahlak› yafland›¤›nda herkes birbirine en güzel sözü

söylemek ve en güzel tavr› göstermek konusunda birbiriyle ya-

r›fl›r. Bu da yine Kuran ahlak› sayesinde mümkün olur: 

Görmedin mi ki, Allah nas›l bir örnek vermifltir: Güzel bir

söz, güzel bir a¤aç gibidir ki, onun kökü sabit, dal› ise gök-

tedir. Rabbinin izniyle her zaman yemiflini verir. Allah in-

sanlar için örnekler verir; umulur ki onlar ö¤üt al›r-düflü-

nürler. (‹brahim Suresi, 24-25)

‹flte ayetlerde tarif edilen bu ahlak› yaflamaya özen göste-

ren insanlar sevginin, sayg›n›n ve dostlu¤un en güzel örnekle-

rini yaflarlar. Bu, hiçbir ç›kara dayanmayan, yaln›zca Allah r›za-

s› için yaflanan bir sevgidir. Kuran'da müminlerin birbirlerine

yak›nl›k dereceleri flöyle ifade edilmifltir: 

Mümin erkekler ve mümin kad›nlar birbirlerinin velileri-

dirler. ‹yili¤i emreder, kötülükten sak›nd›r›rlar, namaz›

dosdo¤ru k›larlar, zekat› verirler ve Allah'a ve Resûlüne

itaat ederler. ‹flte Allah'›n kendilerine rahmet edece¤i bun-

lard›r...(Tevbe Suresi, 71)

Yukar›daki ayette belirtildi¤i gibi inananlar birbirlerinin

dostudurlar. Böyle olunca da sürekli kardefllerinin iyili¤ini ve

güzelli¤ini isterler. Din ahlak› tam anlam›yla bir toplumda ya-

fland›¤›nda ise herkes birbirini bu flekilde veli edinir. Büyük bir

sevgi ve dayan›flma topluma hakim olur.

Din ahlak›n›n benimsenmedi¤i bir ortamda ise insanlar

gerçek sevgiyi ve sayg›y› hiçbir zaman yaflayamazlar. Çünkü

sevgi ve sayg› duymalar›na sebep olan gerekçeler güzellik, zen-
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ginlik, makam, mevki gibi kavramlard›r. 

Yak›n arkadafllar›n› d›fl görünümlerine, giyim, kuflamlar›-

na göre seçen bir kiflinin arkadafll›k ba¤lar› da çevresindekile-

rin sahip oldu¤u bu özelliklerle do¤ru orant›l› olacakt›r. Evle-

nece¤i kifliyi mal›na, mülküne, mesle¤ine göre seçen bir kiflinin

sevgisi hep bu ölçülere ba¤l› olarak azal›p, artacakt›r. Örne¤in

evlenmeyi düflündü¤ü kifli ya da efli güzel ve prestijli bir insan-

ken aniden ölümcül bir hastal›¤a yakalansa ya da felç olsa bir

müddet sonra, onun hastal›¤›ndan kaynaklanan eksikliklerini,

acizliklerini görüp, so¤uyacakt›r. Özellikle kendisi ilgilenmek

ve bak›m›n› üstlenmek durumunda kal›rsa, k›sa bir süre sonra

sabr› taflacak ve b›kacakt›r. K›sa ömrünü hasta birine bakarak

geçirmek istemeyecektir. Toplum bunun örnekleriyle doludur. 

Sayg› da ayn› sevgi gibi çok önemlidir, karfl›daki insana

verilen de¤eri gösterir. Ama din ahlak› yaflanmad›¤› zaman ki-

flinin sayg› duymas› için belirli flartlar oluflmas› gerekir; para,

mevki, rütbe, güç gibi. Bu flartlar oluflmad›¤› zaman sayg› duy-

mak için bir sebep göremezler. Ya da bu flekilde önem verdikle-

ri bir insan bu özelliklerden birini yitirdi¤i anda art›k sayg› du-

yulan bir insan de¤ildir. 

Gerçek Dostluk Din Ahlakı İle Öğrenilir 
Din ahlak›ndan uzak yaflayan kiflilerin kendi aralar›nda flu

tip yak›nmalar›na flahit olmuflsunuzdur: "Çok arkadafl›m var

ama bir tane gerçek dostum yok", "hiçbir arkadafl›ma gerçek

anlamda güvenmiyorum". Bu kifliler çok samimi arkadafl ola-

rak gözükseler de içten içe gerçek dost olmad›klar›n› bilirler.

Ancak daha iyi bir dost bulamayacaklar› ve çevrelerindeki her-

kes bu ahlakta oldu¤u için arkadafll›klar›n› sürdürürler. Çünkü

gerçek dostluk, fedakarl›k ve çaba ister. Gerekti¤inde insan ar-

kadafl› için zaman›ndan, rahat›ndan, paras›ndan, ç›karlar›ndan
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... Kendilerinde bir aç›kl›k

(ihtiyaç) olsa bile (kardefl-

lerini) öz nefislerine tercih

ederler... (Haflr Suresi, 9)



hiç düflünmeden fedakarl›k yapabilmelidir. Fakat din ahlak›

yaflanmad›¤› takdirde tüm di¤er güzel ahlak vas›flar› gibi feda-

karl›k yapman›n da bir anlam› yoktur.

Örne¤in, bir kimsenin arkadafl› hastalansa, hastane hasta-

ne dolafl›p doktor aramas›, belki benzin paras›n›, doktor ücreti-

ni ödemesi, üstelik de bafl›nda bekleyip, bak›m› ile ilgilenmesi

gerekse ve bu s›rada ifline, okuluna, ailesinin yan›na ya da ar-

kadafllar›yla e¤lenceye gitmek yerine bunlar› yapmak duru-

munda kalsa, yüksek ihtimalle pek çok mazeret öne sürecektir.

Hatta bu mazeretlerin önemli oldu¤una kendisini de inand›ra-

cakt›r. ‹flin garibi, bu flekilde davranan ya da bu flekilde düflü-

nen bir insan din ahlak›n›n yaflanmad›¤› bir toplumda hiç kim-

se taraf›ndan yad›rganmayacakt›r. 

Bu sebepten din ahlak›n› yaflamayan insanlar›n gerçek

dostlar› yoktur, eflleri bile onlara gerçek anlamda dost de¤ildir.

Evliliklerinde sevgileri ve sayg›lar› k›sa sürede tükenir ama

ekonomik ba¤›ml›l›k ya da toplumsal nedenlerle bunu sürdür-

meye çal›fl›rlar. Bu nedenle asl›nda evli dahi olsalar yaln›zd›r-

lar. Aileleri de yaflland›¤› için her an onlar› kaybetme ihtimali

vard›r, bu nedenle hayatta yaln›z kalmamak konusunda onlara

da güvenemezler. Özellikle bu yüzden çocuk sahibi olurlar,

ilerde onlar›n kendilerine bakaca¤›n›, böylece yaln›z kalmaya-

caklar›n› düflünürler. Ama toplumun geneline bak›l›nca bunun

böyle olmad›¤› anlafl›l›r. Çocuklar› da kendileri gibi olacakt›r,

büyüyünce yanlar›ndan ayr›lacak ve sonlu olan bu dünyan›n

hakk›n› vermek için toplumunun di¤er üyeleri gibi dünya ha-

yat›n›n h›rslar›na kendilerini kapt›racak, yani bencillik ve ç›kar

savafl›na gireceklerdir. Sonuç olarak din ahlak›n› yaflamayan

insanlar, içinde yaflad›klar› toplumun yap›s› ve gösterdikleri bu

kötü ahlak özellikleri sebebiyle hep yaln›zl›¤a mahkumdurlar. 
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Din Ahlakı İnsanların Her Türlü Dünyevi 
Korkusunu Sona Erdirir
Din ahlak›n› yaflamayan insanlar›n, Allah'› tam tan›ma-

d›klar›, O'na dost olmad›klar› ve Rabbimize dayan›p, güven-

medikleri için çok çeflitli korkular› vard›r. Gelecekten korkarlar,

yaln›zl›ktan korkarlar, çocuklar›na birfley olmas›ndan, mallar›-

na zarar gelmesinden, sa¤l›klar›n› kaybetmekten, kaza geçir-

mekten ve en önemlisi de ölümden çok korkarlar: 

De ki: "Elbette sizin kendisinden kaçt›¤›n›z ölüm, flüphesiz

sizinle karfl›lafl›p-buluflacakt›r. Sonra gayb› da, müflahede

edilebileni de bilen (Allah)a döndürüleceksiniz; O da size

yapt›klar›n›z› haber verecektir." (Cuma Suresi, 8)

Ölüm onlar için bir bilinmezliktir. Ölüm sonras›n› düflün-

meseler dahi nas›l öleceklerini düflünür ve bundan dolay› kor-

karlar. Her türlü ölüm çeflidi bafllar›na gelebilir ve bu ihtimalle-

rin korkusu çok fliddetlidir. Ölümden sonra yaflam oldu¤u ger-

çe¤ine ciddi anlamda inanmad›klar› için ölüm onlar için bafll›

bafl›na ürkütücü bir olayd›r. Yok olacaklar›n›, topra¤a kar›fla-

caklar›n› ve bir daha asla yaflama dönme ihtimallerinin olmad›-

¤›n› düflünürler. Görüldü¤ü gibi bu kiflilerin ölüm korkular›

ahirette nas›l hesap vereceklerine yönelik de¤il, dünyay› ebedi-

yen kaybetme, yok olma düflüncesine dayal› bir korkudur.

Bu yok olma endiflelerini de ço¤unlukla erkek çocuk sahi-

bi olarak soyadlar›n› devam ettirme suretiyle bast›rabilecekle-

rini zannederler. Bir k›sm› erkek çocuk do¤ana kadar gerekirse

5-6 çocuk sahibi olur, hatta sürekli k›z çocu¤u oluyor diye eflini

boflay›p baflkas›yla evlenenler bile vard›r. Maddi durumu iyi

olanlar da soyadlar›n› sürdürecek an›tlar, binalar, okullar yap-

t›r›rlar. Onlar›n bu tutumlar›na bir ayette flöyle dikkat çekilir: 



Ölümsüz k›l›nmak umuduyla sanat yap›lar› m› ediniyorsu-

nuz? (fiuara Suresi, 129)

Kendi aralar›nda ölüm konusunun aç›lmas› bile keyifleri-

nin kaçmas› için yeterlidir. Ne kadar düflünmemeye çal›flsalar

da her gün gazetelerden, televizyondan, çevrelerinden ölüm

haberleri al›rlar. Çevrelerinde s›k s›k ölümlerle karfl›laflmalar›,

kazalar›n, hastal›klar›n olmas› ve en önemlisi her geçen gün

yafllanmalar› ister istemez ölümü düflünmelerine sebep olur.

Fakat her konuda oldu¤u gibi bu konuda da vicdanlar›n› ka-

patma mekanizmalar›n›, ölümü düflünmemek için devreye so-

karlar. Bulunduklar› ortamda ölümle ilgili bir konu geçti¤inde

hemen konuyu de¤ifltirir, mümkün oldu¤unca dünyaya çekici

konuflmalar yaparak her insan için yaklaflmakta olan sonu

unutmaya çal›fl›rlar. 

Dünyada çeflit çeflit ölüm flekilleri olmas› da onlar ad›na

çok korku vericidir. Mümkün oldu¤unca mezarl›klar›n önün-

den geçmemeleri, mezarl›k yak›n›nda ev almamalar› da hep

ölümü hat›rlamamak için al›nan tedbirlerdir. Ancak ölüm, her

nerede olurlarsa olsunlar elbet bir gün onlar› bulup yakalaya-

cakt›r. Bu kaç›n›lmaz gerçek Kuran'da flu flekilde hat›rlat›l›r: 

Her nerede olursan›z, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde

tahkim edilmifl flatolarda olsan›z bile... (Nisa Suresi, 78)

Ölüm ve ahiret zaten müminlerin mahiyetini bildikleri,

bekledikleri, kavuflmak istedikleri gerçeklerdir. Bu, asl›nda on-

lar için Allah'a ve as›l yurtlar›na kavuflman›n sevincidir. Bütün

ömürlerini gerçek yurdun özlemiyle ve hesap vereceklerinin

bilinciyle geçirirler ve ölümün bir son olmad›¤›n›n da fark›nda-

d›rlar. Dolay›s›yla bu insanlar›n, ölümden ya da baflka bir fley-

den korkmalar› söz konusu olamaz. 
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Her nefis ölümü tad›c›d›r. Biz sizi,

flerle de, hay›rla da deneyerek imtihan

ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz.

(Enbiya Suresi, 35)
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Din Ahlakı İnsanların Üzerindeki 

Gelecek Korkusunu Kaldırır
Müminler d›fl›nda hemen hemen bütün insanlar hayatlar›-

n›n ileriki dönemlerinde kendilerini nelerin bekledi¤ini merak

eder, pek çok olumsuz ihtimali de düflünüp, kayg›lan›rlar. Bu

onlar› ciddi flekilde tasaland›r›r ve huzursuz eder. Bunun d›fl›n-

da insanlar›n ço¤unlu¤unun yaflad›¤› günlük endifleler de var-

d›r ki bunlar› da gelecek korkusuna dahil etmek mümkündür.

Küçük yafllarda bu durum okul ödevlerinden, arkadafll›k iliflki-

lerinden, sözlüye kalkmak gibi basit sorunlardan ibarettir. An-

cak yafl›n ilerlemesiyle insanlar›n sorun haline getirip, korku-

sunu duyduklar› konular da artar.

Lise ça¤lar›nda kiflinin giyece¤i k›yafet, yiyece¤i yemek,

arkadafllar›yla yaflad›¤› sorunlar, grup içindeki itibar›, okulda-

ki baflar›s› ve aile iliflkileri onun için adeta dünyan›n en büyük

ve en önemli sorunlar›d›r. Bu konulardaki herhangi bir olum-

suzluk ruhunda derin etkiler yapar, hatta strese ve bunal›ma

girmesine sebep olur. Bu sorunlar, kazan›lmas› mutlaka gerek-

li olan üniversite s›nav›yla en üst noktas›na ulafl›r. Çünkü bu s›-

nav kazan›lmad›¤› takdirde aileye nas›l hesap verilece¤i, bu

durumun akrabalara ve çevreye nas›l aç›klanaca¤›, lisedeki ö¤-

retmenlere ve arkadafllara ne gibi bir bahane söylenece¤i, haya-

t›n bundan sonraki k›sm›nda ne yap›laca¤› gibi kayg›lar genç

bir insan›n manevi olarak oldukça y›pranmas›na sebep olur. Bu

tür durumlara günümüzde o kadar çok rastlan›r ki, üniversite

veya kolej s›navlar›n›n sonuçlar›n›n aç›klanmas›n›n ard›ndan

gazetelerde ç›kan intihar haberlerine adeta al›fl›lm›flt›r. Ancak

unutmamak gerekir ki, bunlar son derece yersiz endiflelerdir.

‹nsan elbette bir s›navda baflar› elde etmek, iyi bir e¤itim gör-



mek isteyebilir. Ancak elinden geleni yapt›¤› halde bir baflar›

kazanam›yorsa bu durumda Allah'a tevekkül edip, Rabbimizin

kendisine daha güzel bir sonuç vermesi için dua etmesi gerekir.

Sonuç olarak burada elde etti¤i veya etmeye çal›flt›¤› her türlü

baflar›, k›sa bir yaflam›n ard›ndan ölümle birlikte anlam›n› yiti-

recektir. Geriye kalan ise kiflinin Allah'a olan güveni, tevekkü-

lü, iman› olacakt›r.

Ancak bu önemli gerçeklerin fark›nda olmayan, din ahla-

k›ndan uzak kifliler için yafl›n ilerlemesiyle do¤ru orant›l› ola-

rak gelece¤e iliflkin korku ve endifleler de artmaktad›r. Bu in-

sanlar gelece¤e dair planlar›n d›fl›nda, gün içinde yapacaklar›

veya gelecek haftalarda yapmay› planlad›klar› pek çok detay›

da düflünüp, kayg›lan›r ve hatta strese girerler. ‹fl yerindeki ko-

numlar›, tatile gidip-gidemeyecekleri, gideceklerse nereye gide-

cekleri, çocuklar›n› yurtd›fl›na gönderip gönderemeyecekleri,
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Kötülükler kazanm›fl olanlar ise; her bir kötülü¤ün karfl›l›¤›, 
kendi misliyledir. Bunlar› bir zillet sar›p kaplar. Onlar› Allah'tan

(kurtaracak) hiçbir koruyucu yok. Onlar›n yüzleri, sanki bir
karanl›k gecenin parçalar›na bürünmüfl gibidir. ‹flte bunlar ateflin

halk›d›rlar; orada süresiz kalacaklard›r. (Yunus Suresi, 27)

Kötülükler kazanm›fl olanlar ise; her bir kötülü¤ün karfl›l›¤›, 
kendi misliyledir. Bunlar› bir zillet sar›p kaplar. Onlar› Allah'tan

(kurtaracak) hiçbir koruyucu yok. Onlar›n yüzleri, sanki bir
karanl›k gecenin parçalar›na bürünmüfl gibidir. ‹flte bunlar ateflin

halk›d›rlar; orada süresiz kalacaklard›r. (Yunus Suresi, 27)



daha iyi bir eve tafl›n›p tafl›na-

mayacaklar›, toplant›ya za-

man›nda yetiflip yetiflemeye-

cekleri gibi say›s›z endifleleri

vard›r. 

Para konular› da din ah-

lak›n› yaflamayan insanlar›n

ak›llar›n› en çok meflgul eden,

onlar› en çok kayg›land›ran

konular›n bafl›nda gelir. Para-

lar›n›n yetip yetmeyece¤i en-

diflesi hem günlük yaflamla-

r›nda hem de ileriye dönük

planlar›nda büyük yer tutar.

Çünkü hem dünyaya yönelik büyük h›rslar içindedirler hem

de para biriktirip harcamak istemezler. Bu da gelece¤e yönelik

korkulara kap›lmalar›na neden olur. Bundan dolay› imkanlar›

olsa dahi paralar›n› hayra harcamaktan kaç›n›rlar, insanlara

yard›m etmezler. Maddi durumu iyi olan da kötü olan da ayn›

endifleyi duyar ve cimrilik eder. Oysa insanlara r›zk› verip, on-

lar› besleyen Allah't›r. Allah'a tam anlam›yla güvenmifl olsalar

zaten hiçbir s›k›nt› çekmezler. Fakat bu güveni yaflamad›klar›

için böyle bir kolayl›ktan da mahrum kal›rlar. Allah insanlara

verdi¤i mallarla onlar› dener ve bu mallar› Kendi r›zas› do¤rul-

tusunda kullanmalar›n› ister. Ama gelece¤e yönelik cahilce

korkular yüzünden ço¤u insan bencil bir tutum sergiler. Allah

ayette onlar›n bu durumuna flöyle dikkat çekmifltir: 

fieytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin-hayas›zl›¤›

emrediyor. Allah ise, size kendisinden ba¤›fllama ve bol ih-

san (fazl) vaadediyor. Allah (rahmetiyle) genifl oland›r, bi-

lendir. (Bakara Suresi, 268)
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Sen de sabah akflam

O'nun r›zas›n› isteye-

rek Rablerine dua

edenlerle birlikte sab-

ret. Dünya hayat›n›n

(aldat›c›) süsünü is-

teyerek gözlerini on-

lardan kayd›rma...

(Kehf Suresi, 28)



Bundan baflka insanlar› saran ileriye dönük korkulardan

biri de yafllanmad›r. Al›nan her türlü tedbire ra¤men bedende

önüne geçilemez yafll›l›k alametlerinin, k›r›fl›kl›klar›n, sarkma-

lar›n oluflmas›, saç›n dökülmesi, beyazlamas›, görme, duyma

kusurlar› gibi yeni yeni hastal›klar›n ortaya ç›kmas› kaç›n›l-

mazd›r. Bu ihtimallerin her biri din ahlak›ndan uzak yaflayan

bu insanlarda ciddi endiflelere sebep olur. Bundan baflka her-

hangi ciddi bir hastal›k durumunda çocuklar›n›n kendilerine

bak›p bakmayaca¤›n›n kayg›s›n› duyarlar. Ne flekilde ve nere-

de öleceklerini düflünüp korkarlar. Yafll›larda en çok görülen

korkulardan biri de efllerden birinin ölmesi durumunda di¤er

taraf›n tek kalma korkusudur. ‹ki taraf da içten içe, "ya o ölür-

se, ben nas›l tek bafl›ma yaflar›m" diye bir endifle içindedir.

Burada say›lanlar›n her biri din ahlak›n› yaflamayan in-

sanlar›n gelece¤e yönelik ciddi kayg› ve korkular›d›r. Din ya-

flanmad›¤› takdirde bu endiflelerin duyulmas› kaç›n›lmazd›r.

Müminler içinse durum daha farkl›d›r, onlar bu tür korkular›n

hiçbirini yaflamazlar. Herfleyin Allah'›n kontrolünde oldu¤unu

bilir, bafllar›na gelen herfleye hay›r gözüyle bakar, Allah'› dost

edindikleri için yard›m› da yaln›zca Allah'tan beklerler. Ayr›ca

dünyada korkulacak hiçbir konu olmad›¤›n› da bilirler. Gele-

ceklerine yönelik konularda Allah'›n en hoflnut olaca¤› tercihle-

ri yap›p, ellerinden gelen çabay› gösterip, Allah'›n çizdi¤i kade-

re teslim olurlar. Ayette onlar›n bu bak›fl aç›s› flöyle tarif edilir: 

De ki: "Allah'›n bizim için yazd›klar› d›fl›nda, bize kesin-

likle hiçbir fley isabet etmez. O bizim Mevlam›zd›r. Ve

mü'minler yaln›zca Allah'a tevekkül etmelidirler." (Tevbe

Suresi, 51)

Din ahlak› samimi olarak yafland›¤›nda insanlar›n üzerin-

den pek çok dert ve tasa do¤al olarak kalkar, herkes huzurlu ve

rahat bir yaflam sürer. Kuran ahlak› tüm bu kayg›lara çözüm
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olur. ‹nsanlar rahatlar, üstlerinden büyük bir yük kalkar. Çün-

kü bu insanlar karfl›lar›na ç›kan her olay›n Allah'›n bir imtihan›

oldu¤unu bilir, bunun rahatl›¤› ile hareket ederler. Bir zorlukla

karfl›laflt›klar›nda tevekkül ederek ecir kazanacaklar›n›, bir ni-

metle karfl›laflt›klar›nda da Allah'a flükrederek yine ahiretleri

için fayda sa¤layacaklar›n› unutmazlar. ‹flte bu tatmin bulmufl

ruh hali, din ahlak›n›n iman edenlere sa¤lad›¤› bir ayr›cal›kt›r.

Fakat bu ayr›cal›¤a sahip olabilmek için herfleyden önce Allah'a

kuvvetli bir iman, tam bir güven ve teslimiyet flartt›r. Ancak bu

özelliklere sahip olan insanlar bu endiflelerden ar›nabilirler. Di-

¤erleri ise yaflad›klar› bu tür endifle ve korkularla iman etme-

melerinin cezas›n› daha dünyadayken almaya bafllarlar. 

Din Ahlakı İnsanların 
Kibirli Olmalarını Engeller 
Kuran'›n pek çok ayetinde Allah tevazuyu ve alçak gönül-

lü olmay› emreder, büyüklenmeyi ve böbürlenmeyi sevmedi¤i-

ni bildirir. Dolay›s›yla bir mümin için tevazulu olmaktan baflka

alternatif yoktur.

Ancak din ahlak›n› yaflamayan bir insandan tevazu bekle-

mek de anlams›zd›r. Bu tür insanlar bilgilerinden, mallar›ndan,

mevkilerinden, zekalar›ndan, kültürlerinden ve sahip oldukla-

r› herfleyden büyüklü¤e kap›l›rlar ve di¤er insanlar› küçük gö-

rürler. Bulunduklar› ortamda her zaman en seçkin, en farkl›, en

ak›ll›, en güçlü, en üstün ve en dikkat çeken kifli olmak isterler.

Bir gün ölümün mutlaka gelece¤ini ve sahip olduklar› herfleyi

bu dünyada b›rakacaklar›n›, övündükleri bedenlerinin, güzel-

liklerinin toprak alt›nda çürüyece¤ini ak›llar›na dahi getirmez-

ler. Bu insanlar için geçerli olan de¤er, gururdur. Gurur onlar

için adeta bir flahsiyet ifadesidir. 
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Gururlar› yüzünden kimseye

gerçek anlamda sevgi ve sayg› gös-

teremezler, çünkü bunu da gurur ko-

nusu olarak görürler. Baflkalar›ndan

sevgi, sayg› beklerler ama kendileri

bunu yaparlarsa küçüleceklerini dü-

flünürler. 

Din ahlak›n› yaflamayan insan-

lar›n hayatlar› "ben" merkezlidir.

Her zaman di¤er insanlara hükmet-

mek isterler, herfleyin en do¤rusunu

düflündüklerini zannederler, her f›r-

satta di¤er insanlar› ezmeye, afla¤›lamaya çal›fl›rlar. En önemli-

si de bu tür insanlar istisna de¤ildirler, bilakis din ahlak›n›n ya-

flanmad›¤› bir toplumda oldukça yayg›nd›rlar. 

Kuran'da kibir konusunda çok hassas bir ölçü verilmifltir: 

"Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri ya-

rabilirsin, ne da¤lara boyca ulaflabilirsin." (‹sra Suresi, 37) 

Bir baflka ayette de, Allah flu flekilde ö¤üt vermektedir.

"‹nsanlara yana¤›n› çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmifl

olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük tasla-

y›p böbürleneni sevmez " (Lokman Suresi, 18)

Din ahlak›n› yaflamayan baz› insanlar, "ben mütevazi bir

insan›m, bu tan›ma girmiyorum" diyerek kendilerini kand›rabi-

lirler. Ancak Kuran'da bildirilen, hayat›n her an›na, kiflinin tüm

davran›fllar›na yans›yan bir tevazudur. Kendisi ve sahip olduk-

lar› da dahil, herfleyin sahibinin ve onlar› var edenin Allah oldu-

¤unun, herfleyin Allah'›n bilgisi ve dilemesi dahilinde gerçeklefl-

ti¤inin bilincine varm›fl insanlar›n tevazusudur. Bu insanlar da

ancak müminlerdir. Din ahlak›ndan habersiz bir insan, mümin-

lerin ahlak ve bak›fl aç›s›ndan çok uzak bir yap›ya sahip

‹flte ahiret yurdu; Biz

onu, yeryüzünde

büyüklenmeyenlere ve

bozgunculuk yapmak

istemeyenlere

(arma¤an) k›lar›z.

(Güzel) Sonuç takva

sahiplerinindir. 

(Kasas Suresi, 83)
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oldu¤undan gerçek anlamda bir tevazuyu yaflamas› mümkün

de¤ildir. Kuran'da bildirildi¤i flekilde yaflanmad›¤› sürece, gös-

terilen tevazu, bir gösterifl, riyakarl›k ya da eziklik psikolojisin-

den öteye gitmeyecektir.

Herkesin kibirli oldu¤u bir toplumun ne derece çekilmez

ve azap dolu bir ortam oldu¤u aç›kt›r. Büyüklenmekte, bencil-

likte, zalimlikte elindeki imkan ve f›rsatlar ölçüsünde hiçbir s›-

n›r tan›mayan insanlar›n oluflturdu¤u bir toplumla, herkesin

birbirine tevazulu ve alçak gönüllü davrand›¤› bir toplum ara-

s›ndaki uçurum din ahlak›n›n gere¤i gibi yaflanmamas›ndan

kaynaklanmaktad›r.

Kuran Ahlakı İnsanlardaki Şefkatsizliği ve 

Merhametsizliği Ortadan Kaldırır
fiefkatli ve merhametli olmak Allah'›n bir s›fat› oldu¤u gi-

bi, O'nun kullar›ndan da istedi¤i bir ahlak özelli¤idir. Kuran'›n

pek çok ayetinde müminlere flefkatli ve merhametli olmalar›

ö¤ütlenir.

Kiflinin Allah'› hoflnut etmek, Rabbimizin seçip be¤endi¤i

dini yaflamak gibi bir amac› olmad›¤›nda güzel ahlakl› olmak

için de bir çabas› olmayacakt›r. Dolay›s›yla bu kitapta bafltan

beri anlat›lan her türlü kötü ahlak özelli¤ini göstermekten de

çekinmeyecektir. Dinsiz toplumda flefkatsizlik her alanda ve

herkese karfl› ortaya ç›kar. Böyle bir insan, di¤er insanlara oldu-

¤u gibi, en yak›nlar›na, annesine, babas›na, ninesine, dedesine,

kardefllerine, akrabalar›na dahi flefkatsiz davranabilir. Onlar›n

hatalar›na ya da insani kusurlar›na sinirlenip, azarlay›p k›r›c›

davranabilir. fiefkat gözüyle bakmay› bilmedi¤i için yap›lan

her tav›r bu insan› k›zd›racakt›r. 
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Bu tür bir insan fakir veya düflkün insanlara da hiç merha-

met etmez. Çünkü anl›k ya da günlük ç›karlar› herfleyden

önemlidir. Böyle bir anda baflkalar›n› düflünmesi söz konusu

olmaz. Elbette bu insanlar›n da kendilerine göre flefkat anlay›fl-

lar› vard›r ama çarp›k bir anlay›flt›r bu… Örne¤in yoldaki di-

lenciye ac›rlar, bunu büyük bir merhamet göstergesi olarak ka-

bul ederler ama as›l çok daha vicdanl› davran›lmas› gereken,

hatta bizzat kendilerinin fedakarl›k yapmalar›n› gerektiren bir

durumda kendi ç›karlar›n›n zedelenmemesi için kay›ts›z kal›r-

lar. Örne¤in önlerinde ciddi bir trafik kazas› olsa durup, yar-

d›m etmek istemezler. Bunun için kendilerince pek çok sebep-

leri vard›r. Tüm günleri mahvolacak, hastaneye gitmek için pa-

ra ve zaman harcamalar› gerekecektir. Ayr›ca tan›mad›klar› bir

kifli için böylesine u¤raflmak, onu tafl›mak, fedakarl›k yapmak

çok anlams›zd›r. Çünkü bunun karfl›l›¤›nda bir kazançlar› ol-

mayacakt›r. 

‹flte din ahlak›n›n yaflanmad›¤› bir toplumda böyle örnek-

lere s›k s›k rastlamak mümkündür. Bu insaniyetsiz tav›rlar›n

yok olmas› ise ancak Kuran ahlak›n›n eksiksiz olarak yaflanma-

s›yla mümkündür. ‹nsanlar›n birbirlerine karfl›l›kl› olarak flef-

kat ve merhamet hisleri beslemesi, güzel tav›rlar gösterme ko-

nusunda flevk içinde olmalar› ancak din ahlak›n›n sa¤layabile-

ce¤i bir güzelliktir. Ama flunu da belirtmek gerekir ki, toplum

içinde istisna kiflilerin böyle üstün bir ahlak› yaflamas› yeterli

de¤ildir. Ya da insanlar›n baz› olaylar karfl›s›nda güzel tav›rlar

gösterip, baz›lar›nda ise Kuran'a uygun olmayacak flekilde

davranmalar›, baz› kötülüklerden prensip olarak kaç›n›p, baz›-

lar›n› hiç düflünmeden yapmalar› ile de istenen ortam oluflmaz.

Gerçekten huzurlu bir toplum hayat›n›n varl›¤›, bireylerin top-

lu olarak Allah'›n emretti¤i gibi Kuran ahlak›n›  yaflamalar› ve

karfl›l›kl› özveride bulunabilen bir ahlaka sahip olmalar›yla

mümkündür.
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Kuran ahlak›n› eksiksizce yaflayan
toplumlarda insaniyetsiz, merhamet-
siz, zalim tav›rlar›n hiçbirine rastlan-
maz. Yafll›lar, çocuklar, ihtiyaç içinde
olanlar, yoksullar korunup kollan›rlar.

Bu görüntüler Kuran ahlak›ndan
uzak bir yaflam›n sonuçlar›d›r.



Din Ahlakı Herkesin Çözüm Getiren İnsan 
Olmasını Sağlar
Kuran'da anlat›lanlara uymak insanlara olaylara çözüm

getirebilen, her konuda ak›lc› hareket eden bir yap› kazand›r›r.

Bu nedenle din ahlak›n› yaflayan bir insan, konu her ne olursa

olsun, ne derece t›kanm›fl gözükürse gözüksün çözümsüz ol-

maz. Bu yüzden din ahlak›n›n yafland›¤› bir toplumda hiçbir

zaman afl›lmas› imkans›z olan bir engel, çözümü mümkün ol-

mayan bir duruma rastlanmaz.

Kuran ahlak› yaflanmad›¤›nda ak›l gere¤i gibi devreye gir-

medi¤inden, bir mümin için çok kolay çözümlenebilecek konu-

lar baflkalar› için büyük sorun oluflturur. Din ahlak›n› yaflama-

yan insanlar›n yaflamlar›n›n her safhas› böyle sorunlarla, dert-

lerle doludur. Sorunlar, çözüm aranmaktan ziyade, katlanmaya

al›fl›lm›fl ve günlük hayat›n do¤al bir parças› olarak benimsen-

mifllerdir. Çözümsüzlük dinden uzak insanlar›n her hallerine

yans›r. Sürekli umutsuz, flikayetçi bir yap›lar› vard›r. Ama so-

runlara çözüm bulmak ak›llar›na gelmez. Gelse de çok k›s›tl›

düflündükleri için genelde ak›lc› bir çözüm üretemezler. 

Ayr›ca çözümsüzlük din ahlak›ndan uzak toplumlarda

adeta meflru bir mazeret olarak kabul edilir. ‹nsan sorumsuzlu-

¤unu, gayretsizli¤ini, ilgisizli¤ini ve ak›ls›zl›¤›n› çözümsüzlü-

¤ün arkas›na saklanarak örtmeye çal›fl›r. Özellikle ifl yerlerinde

herkes kendi yapt›¤› ifli çok kar›fl›k ve çözümsüz göstermeye

çal›fl›r. Böylece çok zor bir ifl yap›ld›¤› izlenimi verilir. Hatalar,

ihmaller ve baflar›s›zl›klar da bu flekilde meflrulaflt›r›lmaya ça-

l›fl›l›r.

Kuran ahlak›ndan uzak toplumlarda konular›n gere¤i gibi

çözülememesinin en önemli nedeni, herkesin kendi kiflisel so-
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runlar›yla dahi bafla ç›kamam›fl olmas›d›r. Din ahlak› yaflanma-

d›¤› takdirde, nefsinin nefsinin hakimiyetine giren insan yal-

n›zca onun emirlerini yerine getirmeye çal›flaca¤› için, baflkala-

r›na veya topluma faydal› olma gibi bir kayg›s› zaten olmaya-

cakt›r. Her durumda ve ortamda nefsinin ç›karlar›n› gözetme-

ye, genelin menfaatleri için ise en az s›k›nt›ya girmeye, mini-

mum derecede emek harcamaya, masraf yapmaya ve sorumlu-

luk almaya yönelik düflünecektir. 

Ortak bir çözüm aranan en basit bir konu bile, çok rahat-

l›kla halledilebilece¤i halde alt›ndan kalk›lamaz. Herkes kendi-

ni ön plana ç›karmak, kendi fikirlerini kabul ettirmek, kendi

komplekslerini tatmin etmek, son sözü söyleyen olmak gibi en-

difle ve beklentilerle hareket etti¤i için as›l konu bir türlü çözü-

me kavuflamaz. Din ahlak›n› yaflamayanlar›n sorunlara çözüm

getirememelerinin ard›nda yatan, aralar›ndaki ayr›l›k ve çekifl-

meden bir ayette flöyle bahsedilir:

... Kendi aralar›ndaki çarp›flmalar› ise pek fliddetlidir. Sen

onlar› birlik san›rs›n, oysa kalpleri paramparçad›r. Bu, flüp-

hesiz onlar›n akletmeyen bir kavim olmalar› dolay›s›yla

böyledir. (Haflr Suresi, 14)

Televizyondaki çeflitli aç›k oturum programlar›nda bunun

örneklerini görmek mümkündür. Bir konu hakk›nda saatlerce

hatta bazen sabahlara kadar tart›fl›ld›¤› olur. Herkes tart›flmac›

bir ruh haline sahip oldu¤u için kimse birbirinin fikirlerini ko-

lay kolay kabul etmez. Bir kimse bir baflkas›n›n fikrinin do¤ru

oldu¤una kanaati gelse bile bunu kabullenmeyi gururuna yedi-

remedi¤inden ona muhalefet etmeye hatta o fikri küçümseme-

ye çal›fl›r. Çünkü önemli olan do¤runun bulunmas› de¤il, do¤-

ruyu kendisinin söylemesi, son noktay› kendisinin koymas›d›r.

Tart›flmac›lar kendi bilgi ve birikimlerini ön plana ç›karacak



birçok tali konulara girerler. Çünkü as›l amaç böyle bir f›rsat

yakalam›flken mümkün oldu¤unca kendini sergileyebilmektir.

Tart›flmac›lar sürekli ana konudan uzaklafl›rlar ve saatler so-

nunda da hiçbir mesafe katedemediklerini, hiçbir çözüme ula-

flamad›klar›n› görürler. Aksine daha da baflka çözümsüz sorun-

lar, ihtilaflar, fikir ayr›l›klar› ortaya dökülür. Zaten daha en bafl-

ta amaçlar› çözüm bulmak de¤ildir. Önemli olan›n tart›flmak,

konuflmak, herkesin fikrini söylemesi oldu¤u türünden bofl fel-

sefeler gelifltirir, kendilerini avuturlar. Tart›fl›lan konular›n ise

hala hiçbir çözüme kavuflmam›fl, as›l amac›n gerçekleflmemifl

olmas›nda bir gariplik görmez, hatta bunu çok do¤al karfl›lar-

lar.

Müminler ise herfleyin hesab›n› Allah'a vereceklerini bil-

dikleri için her durumda en ak›lc›, en vicdanl› ve en düflünceli

tavr›lar› gösterir, en isabetli kararlar› al›r, en do¤ru çözümü bu-

lurlar. Kuran'›n kendilerine kazand›rd›¤› üstün ahlak, yüksek

sorumluluk duygusu ve ince düflünme kabiliyeti do¤rultusun-

da hareket ettikleri için sorunlar› çok çabuk sonuca ba¤lar, hiç-

bir noktada tak›lmazlar. ‹flleri aralar›nda istiflare ederek, birbir-

lerinin ak›llar›ndan istifade ederek hallederler. (fiura Suresi, 38)

Her konuda, Allah'›n en çok hoflnut olaca¤› en hay›rl› tercihi

yaparlar. Kendi nefislerinin hofluna gitmese, flahsi menfaatleri-

ne ters düflse dahi, haktan, adaletten, en do¤rusunu yapmaktan

taviz vermezler.

Yaln›zca Allah'a kulluk ettikleri ve herfleyin karfl›l›¤›n› yal-

n›zca Allah'tan bekledikleri için, yapt›klar› ifllerde insanlar›n

hoflnutlu¤unu ve be¤enisini kazanma, ön plana ç›kma, itibar

kazanma, takdir görme, dikkat çekme, gösterifl yapma gibi ba-

sit tav›rlara tenezzül etmezler. Bu yüzden yapt›klar› ifllerde, al-

d›klar› kararlarda sürekli olarak Allah'›n deste¤ini, yard›m›n›
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ve bereketini görürler. 

Allah'tan çok korkup sak›nd›klar› için neyin do¤ru neyin

yanl›fl olaca¤›n› hemen teflhis edip (Enfal Suresi, 29) en do¤ru

karar› ve çözümü bulurlar. Yine Allah'tan korkup sak›nd›klar›

için Allah onlara "bir ç›k›fl yolu" (Talak Suresi, 2) gösterir ve

"ifllerinde bir kolayl›k" (Talak Suresi, 4) sa¤lar.

Din Ahlakını Gereği Gibi Yaşayan İnsanlar 
Tevekküllü Olurlar
Kendilerini Allah'a teslim etmek istemeyen, din ahlak›n›

yaflamayan, bundan dolay› da ruhlar›nda sürekli isyankarl›¤›,

karamsarl›¤› ve umutsuzlu¤u yaflayan insanlar bafllar›na gelen

her türlü olay› tesadüflerin eseri olarak de¤erlendirirler. Tüm

hayatlar› boyunca da bu bak›fl aç›s›n›n getirdi¤i güvensizlik, te-

dirginlik ve belirsizli¤in gerilimini yaflarlar. Müminlerde oldu-

¤u gibi, her durumda Allah'a güvenmenin ve bütün olaylar›n

Allah'›n çizdi¤i bir kader üzerine geliflti¤ini bilmenin avantaj›-

n› yaflayamazlar. Hay›r ya da fler olsun, herfleyin Allah'›n dile-

mesiyle, insanlar›n denenmesi için yarat›ld›¤›n› ve her türlü

olayda Allah'›n bildirdi¤i flekilde davrand›klar›nda huzura ka-

vuflacaklar›n› bilmezler. Kendileri için dinsizli¤i seçmifl olma-

n›n azab›n› böylelikle küçük büyük her olayda yaflarlar.

Bu insanlar yaflad›klar› her olay› çok fazla önemser, gün-

delik ve basit olaylar› büyütüp, dünyan›n en önemli meselesiy-

mifl gibi düflünürler. Bu nedenle ifller kendi planlad›klar› ya da

istedikleri gibi gitmedi¤inde de hemen olumsuz gözle de¤er-

lendirirler. An›nda karamsarl›¤a kap›l›p, ümitsizli¤e düflerler,

bunu bafllar›na gelen bir felaket olarak görür ve bir türlü ç›k›fl
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yolu bulamazlar. Bafllar›na olumsuz gibi gözüken ani bir olay

gelince fliddetli üzüntü duyar, a¤lar, isyan ederler. Allah'a tes-

lim olmad›klar› için herfleyin O'nun kontrolünde oldu¤unu da

idrak edemezler.

Günlük olaylar›n gidiflat›na göre iniflli, ç›k›fll› bir ruh hali

yaflarlar. Bu yaflant› içinde onlar›n üzülmelerine, huzursuz ol-

malar›na, bunal›ma girmelerine sebep olacak çok fazla detay

vard›r. Tüm günleri ve hatta ömürleri bu tip üzüntü ve hay›f-

lanmalarla geçer. Bu tevekkülsüzlüklerini anl›k olaylar›n yan›

s›ra, hayatlar› boyunca karfl›laflt›klar› her durumda görmek

mümkündür.

Söz gelimi bir ev kad›n› için evi, ailesi ve evde yapmas› ge-

reken iflleri dünyan›n en mühim konular›d›r. E¤er bu konular-

da aksakl›k gibi görünen, halledemedi¤i bir durum oluflursa,

bunun Allah'›n kontrolü dahilinde oldu¤unu ve kendisi için

mutlaka hay›rl› oldu¤unu hiçbir zaman düflünemez. Bafl›na ge-

len en ufak olayda hay›flanmaya, söylenmeye bafllay›p, s›k›nt›-

l› bir ruh hali içine girer. Oysa bu derece s›k›nt›s›n› yapt›¤› fley

en fazla ocakta unutup yakt›¤› bir yemek veya elektrik süpür-

gesindeki bir aksakl›ktan baflka birfley de¤ildir. Ancak Allah'a

teslimiyetli olmad›¤› ve din ahlak›n› da yaflamad›¤› için en ba-

sit sorunlar dahi ona büyük bir azap vesilesi olur.

Ayn› zihniyet, bu ev kad›n›n büyük bir holdingte yönetici

olan ve iflleriyle ilgili birtak›m sorunlar› olan kocas› için de ge-

çerlidir. Ona göre kar›s›n›n evde u¤raflt›¤› ifllerin, derdine düfl-

tü¤ü s›k›nt›lar›n hiçbir önemi yoktur, hepsi küçük fleylerdir.

Ancak kendi iflleri hem çok önemli hem de hayati konulard›r.

Bu konularda oluflan problemlere olumlu gözle bak›p, herfleyin

Allah'›n kontrolünde oldu¤unu düflünmedi¤i için de psikolojik

olarak büyük s›k›nt›lara girer. Ayn› durum din ahlak›n› yafla-
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mayan çocuklar› için de geçerlidir. Onlar da bütün dünyan›n,

gittikleri okuldan ibaret oldu¤unu düflündükleri için 10-15 y›l-

l›k okul hayatlar› boyunca bir türlü rahat edemezler. Bir s›nav-

lar› iyi geçtiyse di¤erinin kötü geçmesi mutsuz olmalar› için ye-

terlidir. Ayr›ca arkadafl gruplar›yla iliflkileri, onlar aras›nda ara-

nan, be¤enilen bir kifli olup olamamalar› gibi konular da s›k›n-

t›ya düflmelerine sebep olacak muhtemel olaylard›r. Annelerin-

den, babalar›ndan ve çevrelerinden karamsarl›¤›, umutsuzlu-

¤u, çözümsüzlü¤ü ve sürekli flikayet etmeyi ö¤renmifllerdir.

Art›k bu ruh hali üzerlerine yerleflmifltir. Oysa bu ruh halinin

yegane sebebi din ahlak›n› yaflamamalar›, Allah'› tan›mamalar›

ve O'na güvenmemeleridir. 

Din ahlak›n› yaflamayan toplumlardan örneklerini verdi-

¤imiz bu insanlar›n her biri nas›l ki dünyan›n en önemli sorun-

lar›na sahip olduklar›n› düflünüp, çözümler ar›yor ama sürekli

ümitsizlik ve karamsarl›k içinde yafl›yorlarsa, bu toplumun da-

ha üst konumlar›nda ve mevkilerinde olan insanlar da karfl›lafl-

t›klar› durumlarda ayn› karamsar ruh halini yaflamaktad›rlar. 

Oysa herfley Kuran'da gösterilen çözümler yönünde de-

¤erlendirilirse ve en olumsuz görünen olayda bile Allah'tan ge-

len bir hay›r oldu¤u unutulmazsa, insanlar› ümitsizli¤e sevk

eden bir ortam oluflmaz. Kuran ahlak› Allah'›n bildirdi¤i flekil-

de yaflan›rsa insanlar›n tüm karamsarl›klar›, y›lg›nl›klar› sona

erer. Küçük büyük her konuya, bafllar›na gelen her olaya güzel

gözle bakar, bunlardan kendilerine faydalar ve ö¤ütler ç›kar›r-

lar. Hem kiflilerin flahsi yaflamlar›na hem de toplum hayat›na

huzur gelir. 

Din ahlak› gere¤i gibi yafland›¤›nda hiç kimse olaylar› te-

sadüf ya da rastlant› gözüyle de¤erlendirmez. Herkes her ola-

y› Allah'›n tespit etti¤i kader çerçevesinde de¤erlendirip,



Din ahlak›n›n yaflanmad›¤› toplumlarda hüzün, gözyafl›, stres, s›k›nt›, öfke ve bunal›m-
lar birbirini izler. Oysa herfley Allah'›n kontrolü alt›ndad›r. Bu gerçe¤e iman eden in-
sanlar için kötülük diye bir fley yoktur, herfley onlar için hay›rla sonuçlanacakt›r. ‹nkar
eden insanlar ise üzüntü duyup, öfkelendikleri olaylar›n ne kadar anlams›z oldu¤unu
ölüm ile karfl› karfl›ya geldiklerinde anlayacaklard›r.

... Olur ki hoflunuza gitmeyen bir fley, sizin için hay›rl›d›r ve olur ki, sevdi-

¤iniz fley de sizin için bir flerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. 

(Bakara Suresi, 216)





bunlar›n ard›ndaki yarat›l›fl hikmetlerini, Allah'›n bu olaylar

vas›tas›yla insanlara verdi¤i dersi anlamaya çal›fl›r. Bu yüzden

din ahlak› yafland›¤›nda kimse keflke demez; "Keflke dün git-

seydim, bafl›ma bunlar gelmezdi... E¤er bu okula bafllamas›y-

d›m, Amerika'ya gidebilirdim... Keflke yar›m saat önce gelsey-

diniz, beyefendiyi görürdünüz... Keflke bu yoldan gitmeseydik,

trafik çokmufl... Keflke seninle evlenmeseydim, gençli¤im git-

ti… Keflke bu elbiseyi giymeseydim, bütün gecem rezil oldu...

Keflke d›flar› ç›kmasayd›m, hastalanmazd›m... Keflke yola gece

ç›kmasayd›, bafl›na bu kaza gelmezdi... Keflke baflka doktora

gitseydi, daha çabuk iyileflebilirdi... Keflke o uçakta olmasayd›,

ölmezdi..." gibi sözler sarf etmez. Dünya hayatlar› boyunca 

Allah'› unutarak, dini göz ard› ederek yaflayan insanlar yaflam-

lar›n› hep "keflke"lerle geçirdikleri için ahirette de onlar› keflke

diyecekleri baflka konular beklemektedir. Ama elbette ki bu

keflkeler kendilerine hiçbir yarar sa¤lamayacakt›r:

Ateflin üstünde durdurulduklar›nda onlar› bir görsen, der-

ler ki "keflke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rab-

bimizin ayetlerini yalanlamasayd›k ve müminlerden olsay-

d›k". (Enam Suresi, 27)
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Bir toplumdaki bireylerin din ahlak›n› yaflamamalar› neti-

cesinde ruhsal ve fiziksel yap›lar› üzerinde çok derin tah-

ribatlar›n oluflmas› kaç›n›lmazd›r. Bu bölümde dinsizli-

¤in insanda yapt›¤› maddi ve manevi tahribatlar› ele alaca¤›z.

Din ahlak›n› yaflamayan insanlar›n Allah'a güvenip teslim

olmamalar› hayatlar›n› sürekli üzüntü, s›k›nt› ve stres içinde ge-

çirmelerine sebep olur. Bu yüzden psikolojik kökenli pek çok has-

tal›¤a yakalan›rlar, vücutlar› çok h›zl› y›pran›r, k›sa sürede yaflla-

n›p çökerler. Yaflad›klar› ruhsal s›k›nt›n›n etkisi bedenlerinin her

noktas›nda kendisini gösterir. 

En sa¤l›kl›, gösteriflli, genç ve güzel bir insan bile bu etkiler

sebebiyle k›sa bir müddet sonra tan›nmayacak hale gelebilir.

Genç yafllarda, yafl›tlar› olan müminlerde görülmeyen fiziksel bo-

zukluklar onlarda belirmeye bafllar; gözleri donuk ve cans›z olur,

saçlar› çok dökülür, mat ve seyrek olur, erkeklerde kellik daha s›k

görülür. Psikolojik durumlar›n›n bir sonucu olarak derileri kal›n-

lafl›r ve sertleflir, esnekli¤ini k›sa sürede kaybeder. Derilerinin ren-

gi kirli bir sar› veya koyu esmer bir renk al›r ki nitekim, zilletli bir

görünümdür bu… Hiç kuflkusuz bunda Kuran'daki temizlik

DD‹‹NNSS‹‹ZZLL‹‹⁄⁄‹‹NN  ‹‹NNSSAANN      DD‹‹NNSS‹‹ZZLL‹‹⁄⁄‹‹NN  ‹‹NNSSAANN      
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Dinden uzak bir toplum yap›s›nda, insanlar basit menfaatleri için her
türlü ac›mas›zl›¤› ve haks›zl›¤› yapabilecek bir ahlak gelifltirirler. Dar-
win'in evrim teorisinden kaynak bulan bu ahlak, insanlar›n k›yas›ya bir
ç›kar mücadelesi sürdürmelerini ve bu mücadelede güçlülerin galip
gelmesini öngörür. Sonuçta toplumda fliddet, h›rs›zl›k, yolsuzluk gibi
suçlar giderek artar. Baz›lar› bu ç›kar mücadelesinde üstün gelerek kat›
ve vicdans›z birer robot haline gelir. Baz›lar› ise mücadeleyi psikolojik
yönden kald›ramaz, bu nedenle içlerine kapan›r ve bunal›ma girerler.. 



anlay›fl›n›n yaflanmamas›n›n etkisi de büyüktür. Bunlar Kuran

ahlak›n›n yaflanmad›¤› ve yol gösterici olarak benimsenmedi¤i

toplumlarda ço¤u kiflide görülen özelliklerdir, herkeste o kadar

yayg›nd›r ki art›k do¤al karfl›lan›r olmufltur. Dolay›s›yla dinsiz

bir ortam› tercih etmelerinin karfl›l›¤›n› daha dünyada iken al›r-

lar ama elbette bunun bir de ahiretteki karfl›l›¤› vard›r. 

Müminler ise psikolojik yönden sa¤l›kl› olduklar›, hiçbir

zaman strese, üzüntüye, ümitsizli¤e kap›lmad›klar› için bede-

nen de sa¤l›kl› ve dinç kal›rlar. Allah'a tevekkül etmelerinin,

güvenip dayanmalar›n›n, herfleye hay›r gözüyle bakmalar›n›n,

Allah'›n kendilerine olan güzel vaat ve müjdelerinin sürekli se-

vincini içlerinde tafl›man›n olumlu etkisi tüm fiziksel özellikle-

rine de yans›r. Tabii ki bu durum, dini tam anlam›yla kavrayan

ve vicdan›n› tam kullanarak, Kuran ahlak›n› hakk›yla yaflayan

kimseler için geçerlidir. 

Elbette ki onlar da hastal›klara yakalan›r ve do¤al olarak

yafllan›rlar, ancak di¤erleri gibi psikolojik kaynakl› bir çöküntü

fleklinde de¤ildir bu. Hastal›k, yafllanma ve ölüm kuflkusuz bü-

tün insanlar için geçerlidir. Fakat tüm bunlar›n h›zl›, yo¤un ve

y›k›c› olmas› din ahlak›ndan uzak yaflam ve düflünce tarz›n›n

kazand›rd›¤› olumsuz psikolojiyle do¤rudan alakal›d›r. Bütün

yaflam›n› Allah'a dayanarak, güvenerek, her olayda bir hay›r

arayarak, huzurlu ve mutlu geçiren bir insan üzüntü ve s›k›n-

t›lardan uzak olaca¤› için bedeninin görece¤i zararlar da do¤al

olarak daha az olacakt›r.

Din ahlak›n› yaflamayan bir toplum, manevi aç›dan dinin

sundu¤u rahat› ve huzuru bir türlü elde edememeye, hem psi-

kolojik hem de fiziksel olarak birtak›m zorluklarla karfl›laflma-

ya mahkumdur. Toplum bunun örnekleriyle doludur.

Günümüzde ça¤›n hastal›klar› olarak isimlendirilen iki
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fley vard›r: Stres ve depresyon. Bu iki hastal›k kifliye yaln›zca

psikolojik olarak zarar vermekle kalmay›p, bedeninde de fizik-

sel olarak çeflitli etkilerle kendisini göstermektedir.

Stres ve depresyona ba¤l› olarak meydana gelen rahats›z-

l›klar›n bafll›calar› olanlar›, baz› ak›l hastal›klar›, uyuflturucu

madde ba¤›ml›l›klar›, uykusuzluk, deri, mide, tansiyon hasta-

l›klar›, nezle, migren, kemiklerle ilgili birtak›m hastal›klar, böb-

rek dengesizli¤i, solunum bozukluklar›, alerjiler, kalp krizi, be-

yinde büyüme meydana gelmesi gibi sorunlard›r. Tabii ki tüm

bu hastal›klar›n oluflma sebebi, her zaman stres veya depres-

yon olmayabilir. Fakat bilimsel olarak da ispatland›¤› gibi bun-

lar›n ç›k›fl noktas› ço¤u kez psikolojik kaynakl›d›r.

Kuran ahlak›n›n hakim oldu¤u bir hayat ise beraberinde

tevekkülü, kader inanc›n› getirdi¤i için kifli rahat olur, herfley-

de yaln›zca Allah'› vekil tutar, olaylar karfl›s›nda yapmas› gere-

ken en hay›rl› fleyi, Allah'›n en çok be¤endi¤i ve raz› oldu¤u

davran›fl› sergiler. Bunun sonucu art›k ne olursa olsun elinden

gelenin en güzelini yapm›fl olman›n vicdani rahatl›¤› içindedir.

En olumsuz sonuçla bile karfl›laflsa bunun Allah'tan gelen bir

deneme oldu¤unu ve Kuran'da tarif edilen flekilde tepki ver-

mesi, de¤erlendirmesi gerekti¤ini bilir. Hiçbir ümitsizli¤e,

üzüntüye ve strese kap›lmaz. Çünkü gerçek hedefi ahirettir ve

önemli olan da sonsuz ahiret mükafat›n› kazanmak için gerek-

ti¤i gibi hareket etmifl olmas›d›r. Allah'a olan güçlü inanc›ndan

dolay›, hiçbir olaydan hiçbir olumsuzluktan etkilenip güçsüz-

leflmez, daima rahat ve huzurludur. Dolay›s›yla bu ruhsal ve

psikolojik sa¤l›¤›, bedensel sa¤l›¤›na da olumlu bir etki olarak

yans›r. 

‹flte Kuran ahlak›n› yaflamak ile yaflamamak aras›ndaki

derin farklardan biri budur. ‹nanmayanlar dünyay› yaflayabil-
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mek, çok sevdikleri, de¤er verdikleri bedenlerini bu k›sa dün-

ya yaflam›nda çok iyi koruyarak, onu dünya tutkular› için kul-

lanmak isterler. Bu flekilde karda olacaklar›n› düflünürler. Ama

yan›l›rlar. Kuran ahlak›n› yaflamamakla, de¤il karl› ç›kmak çok

büyük zarara u¤rarlar. Ahiretteki büyük azab›n öncesinde dün-

yada da bu flekilde azap görürler. Onlar›n din ahlak›n› yafla-

maktan fliddetle sak›nd›rd›klar› bedenleri, hiç beklemedikleri,

ummad›klar› bir zamanda bu flekilde tahribatlara u¤rar ve ço-

¤unlukla bunlar›n telafisi de mümkün olmaz. 

‹nsan› Allah, din ahlak›n› yaflamak üzere yaratm›flt›r. Ku-

ran ahlak›n›n yafland›¤› bir sisteme göre ayarlanm›fl, buna uy-

gun özelliklerle donat›lm›flt›r. Ve bu beden yarat›l›fl›na ayk›r›

kullan›ld›¤›nda maddi ve manevi olarak bozulmaya, çökmeye

mahkumdur. Nitekim insan ruhuyla bedeni asl›nda birbiriyle

çok yak›ndan ba¤lant›l›d›r. ‹kisini de Allah yaratm›flt›r ve ikisi-

nin de yarat›l›fllar›na uygun kullan›lmalar› flartt›r. 

Daha önceki bölümlerde insan ruhunun, yarat›l›fl› d›fl›nda

hareket etti¤inde ne büyük felaketlere u¤rad›¤›n›, Allah'›n iste-

di¤i güzel ahlak sistemini yaflamamas› sebebiyle daha dünya-

dayken ne büyük eziyet çekti¤ini gördük. Ayn› flekilde bu in-

sanlar bedenen de fliddetli zararlar görürler. Bedenle ruhun ya-

k›n iliflkisi aç›k bir gerçektir. Toplumda da bunun örneklerine

s›k s›k rastlan›r. Çok nefleli, huzurlu, dünyaya güzel gözle ba-

kabilen, bafllar›na gelen olaylarda güzel bir yan yakalayabilen,

isyana, karamsarl›¤a kap›lmayan insanlar›n genelde bedenen

de sa¤l›kl› ve dinç olduklar›, geç yaflland›klar› bilinir. Bu ne-

denle insanlara gazetelerde, dergilerde her f›rsatta genç ve sa¤-

l›kl› kalmalar› için mutlu ve huzurlu bir yaflam sürmeleri, gü-

ler yüzlü olmalar›, iyimser olmalar›, çabuk öfkelenmemeleri

yönünde ça¤r›lar yap›l›r. Oysa dikkat edilirse bunlar zaten din
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ahlak›n›n yaflanmas›yla mümkün olan, dinde flart koflulan özel-

liklerdir. Kuran ahlak› tam olarak benimsenmeden ve yaflan-

madan insanlar›n bu ruh halini tam olarak elde etmeleri imkan-

s›zd›r. 

Din Ahlakı Yaşanmadığında
Stres Kaçınılmazdır
‹nsanlar aras›nda çok yayg›n olarak görülen ve "ça¤›n has-

tal›¤›" olarak adland›r›lan "stres" psikolojik kökenli bir rahat-

s›zl›kt›r. Korku, güvensizlik, umutsuzluk, afl›r› heyecan, iflten

ç›kar›lma korkusu, sa¤l›¤›n› veya yak›nlar›ndan birini kaybet-

me kayg›s› gibi duygular›n bedende oluflturdu¤u genel bir ge-

rilim durumudur. 

‹nsanlar strese girdikleri zaman, vücutlar› buna tepki gös-

terir ve alarma geçer. Vücutta çeflitli biyokimyasal reaksiyonlar

bafllar. Vücut kandaki adrenalin seviyesini yükseltir, enerji tü-

ketimi ve vücut reaksiyonlar› maksimum seviyeye ç›kar, fleker,

kolesterol ve ya¤ asitleri kana b›rak›l›r, ayr›ca kan bas›nc› artar

ve kalp at›fl› h›zlan›r. 

Özellikle kronik stres çok büyük zararlara sebep olabilir,

vücut fonksiyonlar›n› de¤ifltirir. Stres nedeniyle vücuttaki adre-

nalin ve kortizon miktar› normal olmayan bir flekilde yükselir.

Glikoz beyne yönlendirildi¤inde kolesterol miktar› yükselir, bu

da vücut için tehlike anlam›na gelir. Kronik stres; kalp hastal›k-

lar›, hiper tansiyon, ülser, depresyon, solunum hastal›klar›, eg-

zama ve sedef gibi deri hastal›klar› ve di¤er birçok sa¤l›k prob-

lemleri ile ba¤lant›l›d›r.

"Stres ve stresin do¤urdu¤u gerginlik ve a¤r› aras›nda önem-
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li bir iliflki vard›r. Stresin sebep oldu¤u gerginlik damarlar›n

daralmas›na, kafan›n belirli bölgelerine giden kan ak›m›n›n

bozulmas›na ve o bölgeye giden kan›n bir hayli azalmas›na

yol açar. Di¤er taraftan bir dokunun kans›z kalmas› do¤ru-

dan a¤r›ya sebep olur. Çünkü muhtemelen bir taraftan gergin

dokunun daha çok oksijene ihtiyaç göstermesi, di¤er taraftan

dokunun zaten yetersiz kanla beslenmesi özel a¤r› al›c›lar›n›

uyar›r. Bu arada adrenalin ve noradrenalin gibi stres s›ras›n-

da sinir sistemini etkileyen maddeler de salg›lanm›fl olur.

Bunlar da do¤rudan veya dolayl› olarak kaslar›n gerginli¤ini

art›r›r ve h›zland›r›r. Böylece a¤r› gerginli¤e, gerginlik kayg›-

ya, kayg› da a¤r›n›n fliddetlenmesine yol açar." (Acar Baltafl,

Zuhal Baltafl, Stres ve Bafla Ç›kma Yollar›, s. 162)

Ancak stresin yol açt›¤› en ciddi hastal›klardan birisi kalp

krizidir. Araflt›rmalar, agresif, telafll›, rekabetçi insanlar›n kalp

krizi oranlar›n›n, bu davran›fllar› az gösteren insanlardan daha

fazla oldu¤unu göstermektedir. 

"Hipotalamus'un bafllatt›¤›, sempatik sinir sisteminin afl›r›

uyar›lmas› ayn› zamanda afl›r› insülin salg›lanmas›na ve do-

lay›s›yla bu insülinin kanda birikmesine sebep olur. ‹flte bu

durum sa¤l›k aç›s›ndan hayati önem tafl›maktad›r. Çünkü,

kroner damar hastal›¤›na yol açan flartlar›n hiçbiri, kandaki

fazla miktardaki insülin kadar kesin ve y›k›c› bir rol oyna-

maz." (Acar Baltafl, Zuhal Baltafl, Stres ve Bafla Ç›kma Yollar›,

s.159, Remzi Kitabevi, 15. bas›m)

Bu durum insan›n do¤al dengesinin d›fl›nda ola¤anüstü

bir durumdur. Bu ola¤anüstü durumun süreklilik göstermesi

vücudun do¤al dengesini ve sa¤l›¤›n› bozar, çok çeflitli rahat-

s›zl›klara yol açar. Uzmanlar, stresin insan vücudu üzerindeki

olumsuz etkilerini flu temel maddeler alt›nda toplamaktad›rlar:
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�Kayg› ve Panik: ‹fllerin kontrolden ç›kt›¤› hissine kap›lmak.

�Terleme: Sürekli artan terleme, s›k s›k banyoyu kullanma is-

te¤i.

�Ses de¤iflmesi: Kekeleme, titreyerek konuflma.

�Hiperaktiflik: Ani enerji patlamalar›, zay›f diabet kontrolü.

�Uyumada zorluk çekmek: Kabus görmek.

�Deri hastal›klar›: Sivilce, akne, atefl, sedef hastal›¤› ve egza-

ma.

�Gastrointestinal belirtiler: Haz›ms›zl›k, mide bulant›s›, ülser.

�Kas tansiyonlar›: G›c›rdayan veya kenetlenen difller, çenede

a¤r›, s›rt, boyun ve omuzlarda a¤r›.

�Düflük dereceli enfeksiyonlar: Nezle vb.

�Migren

�H›zl› kalp çarp›nt›s›, gö¤üs a¤r›s›, yüksek tansiyon.

�Böbrek dengesizli¤i, su tutma.

�Solunum bozukluklar›, k›sa nefesler.

�Alerjiler

Dinsizli¤in do¤al etkileri olan tevekkülsüzlük, güvensizlik ve gele-
cek korkusu, insanlar› maddi ve manevi yönden sürekli y›prat›r.
Stres ve depresyon, bu y›prat›c› hayat›n kaç›n›lmaz sonuçlar›d›r. 



�Eklem yerleri a¤r›s›

�A¤›z ve bo¤az kurulu¤u

�Kalp krizi

�Ba¤›fl›kl›k sisteminin zay›flamas›

�Beyin bölgesinde küçülme

�Kendini suçlu hissetmek, kendine güvensizlik

�Kafa kar›fl›kl›¤›, do¤ru yorumlar yapamama, iyi düflüneme-

me, zay›f haf›za

�Afl›r› kötümserlik, herfleyin kötüye gidece¤ine inanmak

�K›p›rdamadan bir yerde durmada zorluk çekmek, mutlaka

tempo tutmak

�Konsantre olamama veya konsantrasyon zorlu¤u çekmek

�Sinirlilik, al›nganl›k

�Mant›ks›zl›k

�Kendini yard›ms›z, umutsuz hissetmek

�Artan veya azalan ifltah

Din ahlak›ndan uzak ve onun nimetlerinden habersiz ya-

flayan insanlar, daima "stres" dedi¤imiz bu azaba katlanmaya

mahkumdurlar. Düflüncelerini, hayata ve olaylara karfl› olan

bak›fl aç›lar›n› de¤ifltirmedikleri sürece de bundan kurtulmala-

r› mümkün de¤ildir. Bu gerçek, stresle mücadele konusunda

uzmanlar›n yapt›klar› tavsiyelerden de anlafl›lmaktad›r. Bu ko-

nuda tek bir örnek vermek bile yeterlidir: Örne¤in Allah'›n Ku-

ran ahlak›nda insanlara emretti¤i konulardan birisi "öfkeyi

yenmektir". Uzmanlar da strese yol açan önemli bir faktör ola-

rak gördükleri öfke hakk›nda flunlar› söylerler: 

Karfl›n›zdaki insan ne kadar k›flk›rt›c› olursa olsun sükuneti-

nizi kaybetmeyin. Ne kadar hakl› gibi gözükürse gözüksün

(kendinizi savunma zorunlulu¤u hariç) fliddete baflvurma-

y›n. (Stres ve Bafla Ç›kma Yollar›, s. 289)
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Görüldü¤ü gibi, huzurlu ve sakin bir yap›ya, rahat, gü-

venli ve endiflelerden uzak bir psikolojiye sahip olundu¤u tak-

dirde bu tip hastal›klar söz konusu olmayacakt›r. Bu bilimsel

bir gerçektir. Huzurlu ve rahat bir psikolojinin ancak Kuran'›n

yaflanmas›yla mümkün oldu¤u da aç›kt›r. 

Stresten Kaynaklanan Bağışıklık 
Sistemi Hastalıkları 
Stresle, ba¤›fl›kl›k sistemi aras›nda yak›n bir iliflki vard›r.

Fizyolojik stres, ba¤›fl›kl›k sistemi üzerinde önemli bir etki ya-

par ve ba¤›fl›kl›k sistemini çökertmeye çal›fl›r. Stres alt›nda olan

beyin, vücutta kolesterol hormonu üretimini art›r›r ve ba¤›fl›k-

l›k sistemini zay›flat›r. Di¤er bir deyiflle beyin, ba¤›fl›kl›k siste-

mi ve hormonlar birbirleriyle iliflki içindedirler. Bu konuda uz-

manlar flöyle demektedir:

Psikolojik veya fiziksel stres konusundaki çal›flmalar uzun

süren yo¤un bir stresle karfl›lafl›ld›¤› zaman hormonal denge-

ye ba¤l› olarak ba¤›fl›kl›k cevab›nda bir düflüfl oldu¤unu or-

taya koymufltur. Kanser dahil birçok hastal›¤›n ortaya ç›k›fl

ve fliddetinin hayat stresleriyle iliflkili oldu¤u bilinmektedir.

(Stres ve Bafla Ç›kma Yollar›, s.169)

‹flte bu yüzden de sa¤l›kl› bir beyin, rahat ve huzurlu bir

ruh hali vücudun genel sisteminin de güçlenmesini sa¤lar. Bu

da hastal›k oluflturacak nedenlerin ortaya ç›kmas›n› engeller.

Allah'a iman eden, Kuran ahlak›n›n kazand›rd›¤› bak›fl aç›s›n›

ve ruh halini yaflayan bir insan›n, ak›l sa¤l›¤› da ba¤›fl›kl›k sis-

temi de güçlü olur. Böyle bir kifli için herfleye, her olaya olum-

lu yaklaflmak bir ibadettir. Tevekküllü ve umut dolu bir ruh ha-
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li Kuran'da müminlere ö¤ütlenen bir tutumdur. Kuran'a uygun

bak›fl aç›s› müminlere ahiretlerini kazanmalar›na yol açt›¤› gibi

onlar›n dünyada da mutlu, sa¤l›kl›, nefleli ve güzel bir yaflam

sürmelerini sa¤lar. Bu, Allah'›n kendisine yönelip dönenlere ve

dinine sar›lanlara vaat etti¤i sonsuz nimetin dünyadaki bir par-

ças›d›r. Elbette ki bu, imanl› bir insan›n hastal›¤a yakalanmaya-

ca¤› ya da zorluklarla muhatap olmayaca¤› anlam›na gelmez.

Ancak müminler stres, moral bozuklu¤u gibi bir durumu hiç-

bir zaman yaflamad›klar› için di¤er insanlara k›yasla, hastal›k-

lara yakalanma riskleri de daha düflük olacakt›r. 

Önemli bir noktay› daha belirtmek gerekir: Elbette insan-

lar din ahlak›n›, hastal›klara yakalanmamak için yaflamazlar.

Ama insanlar›n karfl›laflt›klar› olaylarda Allah'a tevekkül etme-

leri, O'nun emretti¤i din ahlak›n› yaflamalar›n›n bir sonucu ola-

rak ruhen ve bedenen sa¤l›kl› bir hal ortaya ç›kar. Yani mümin-

lerin sa¤l›kl› insanlar olmalar›, güçlü bir imana, manevi yön-

Öfke ve öfkenin do¤urdu¤u fliddet, dinsiz toplumun temel özellikle-
rinden biridir. ‹nsanlar kibirli, h›rsl› ve tamahkar olduklar› için, en
küçük bir ç›kar çat›flmas›nda birbirlerinin bo¤az›na sar›l›rlar. Herkes
patlamaya haz›r bomba gibidir. Oysa Kuran ahlak›n›n yafland›¤› bir
toplumda bütün bunlar ortadan kalkacakt›r. Allah, bu ahlak› yaflayan
müminleri flöyle tarif etmektedir:
"Onlar... öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklar›ndan ba¤›fllama
ile vazgeçenlerdir. Allah, iyilik yapanlar› sever." (Al-i ‹mran Suresi,
134)





Dinden uzak yaflayan insanlar,
stresin kendilerine verdi¤i tahriba-
t›n boyutlar› üzerinde düflünmez
ve bu yaflant› fleklini hayat›n do-
¤al süreci olarak kabul ederler.
Oysa öfke, k›skançl›k, stres, bu-
nal›mlar insan üzerinde hem psi-
kolojik hem de fiziksel aç›dan cid-
di tahribatlara yol açmaktad›r.



den kuvvetli insanlar olmalar›na ba¤l› olarak oluflan bir du-

rumdur.

Sonuç olarak bugün 21. yy insan›n›n yapmas› gereken fley

daha fazla kayba u¤ramadan f›trat›na (yarat›l›fl›na) dönmesi ve

din ahlak›n› yaflamas›d›r. Aksi takdirde hem dünyada hem de

ahirette zarara u¤rayan kendisi olacakt›r. Dünyada yaflad›¤›

psikolojik ve manevi s›k›nt›lar›n yan› s›ra beden sa¤l›¤›n› da yi-

tiren böyle bir insan Kuran ahlak›n› yaflamamas› sebebiyle son-

suz hayat›n› çok daha büyük s›k›nt›larla geçirmek zorunda ka-

lacakt›r. Müminler ise onlara k›yasla Allah'a olan sadakatleri ve

din ahlak›na olan ba¤l›l›klar› sebebiyle her zaman kazançl› ola-

rak nimetler ve mutluluk içinde yaflayacaklard›r.
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De ki: "Ondan ve her türlü

s›k›nt›dan sizi Allah kurtarmakta-

d›r...(Enam Suresi, 64)



Daha önceki bölümlerde din ahlak› yaflanmad›¤› za-

man insanlar›n nas›l bir ruh haline ve karakter özel-

liklerine sahip olduklar›n› ve bunun neticesinde or-

taya ç›kan insan modellerini detayl› olarak gördük. Bu bölüm-

de ise din ahlak›n› yaflamaya bafllayan bir toplumda as›rlard›r

yerleflmifl bulunan sosyal yaralar›n nas›l bir bir ortadan kalkt›k-

lar›n› görece¤iz.

Her Türlü Ahlaki Dejenerasyon Biter
Din ahlak›n›n yaflanmad›¤› toplumlar›n en belirgin özelli-

¤i, topluma ahlaki dejenerasyonun hakim olmas› ve bunun her

geçen gün s›n›r tan›maz bir flekilde artmas›d›r. Bu toplumlarda

Kuran hükümleri, Allah r›zas› veya Allah korkusu gibi de¤er-

ler yaflanmad›¤›ndan, bu dejenerasyonu engelleyecek hiçbir s›-

n›rlama yoktur. Her ne kadar toplumlarda gelenek görenekle-

rin, insanlar veya yöneticiler taraf›ndan gelifltirilen toplumsal

kurallar›n çeflitli önleyici etkileri olsa da, bu kurallar›n insanlar

taraf›ndan üretilmifl olmas› ve temellerinde Allah korkusunun

olmamas› insanlar›n vicdans›z, merhametsiz ve insaniyetsiz
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davranmalar›n› engelleyememektedir.

Mesela ahlaks›zl›k yapan bir insan›n daha da ahlaks›z ol-

mamas› için hiçbir sebep yoktur. Bir ifl yeri sahibini düflünün.

E¤er bu kifli Allah'a inanm›yor ve O'ndan korkup sak›nm›yor-

sa zaten vicdans›zl›¤a karar vermifl ve en küçük f›rsatta bunu

uygulamaya haz›r hale gelmifl bir kiflidir. Çünkü bir insan›n

kendisini yaratan varl›¤a itaat etmemesi, O'nun verdi¤i nimet-

leri fark edememesi ve O'nun emirlerine, yasaklar›na isyan et-

mesi zaten vicdans›zl›klar›n en büyü¤üdür. Böyle bir insan›n ifl

yerinde çal›flt›rd›¤› kiflilere karfl› kötü muamele yapmas›, sinir-

lenip hakaret etmesi, onlar› en az parayla en fazla sürede ve en

fazla emekle çal›flt›rmas› kendi vicdan›na göre oldukça makul

bir davran›fl olacakt›r. Birlikte ifl yapt›¤› kiflileri ya da flirketleri

eline imkan geçti¤inde doland›rmamas›, kendi flirketini büyü-

tüp güçlendirmek, daha fazla para kazanmak için kanunsuz ifl-

lere baflvurmamas› için kendisini vicdanen sorumlu tutaca¤›

bir sebep ise olmayacakt›r.

Baflta da de¤indi¤imiz gibi ilahi kanunlar ölçü al›nmad›-

¤›nda ahlaki ölçüler herkese göre de¤iflecektir. Birine göre çok

büyük ahlaks›zl›k olan bir konu di¤erine göre normal bir du-

rum gibi gözükebilir. Bu nedenle din ahlak›n›n yaflanmad›¤›

toplumlarda ahlaki de¤erler kifliden kifliye, yafltan yafla, bölge-

den bölgeye, flehirden, ülkeden ve toplumdan topluma da de-

¤iflmektedir. Tek bir de¤er yarg›s› olmad›¤› için de toplumda

s›k s›k ahlaki ölçülerde tart›flmalar, çat›flmalar yaflan›r. Her ye-

ni nesil bir öncekine göre ahlaki de¤erler aç›s›ndan daha deje-

neredir. 

Ancak burada önemli olan nokta ahlaki dejenerasyonda

sürekli h›z› artan bir ilerleme olmas›d›r. Toplumlar eksik olan

Allah inançlar› nedeniyle her y›l daha da y›pranmakta, bir y›l
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önce topluma çok uç gelen bir hareket ya da kavram, bir y›l

sonra toplumun tüm fertleri taraf›ndan makul karfl›lanmaya

bafllanmaktad›r. Fakat bu elbette o toplumdan çok fley götür-

mekte, dinsizli¤in getirdi¤i kötü ahlak her geçen gün daha da

fliddetlenmektedir. ‹lginç olan ise ahlaks›zl›k modernizme efl

gösterilerek, topluma bu yönde telkin verilmesidir. "Modern

toplumun, 21.yy insan› özgür, rahat ve s›n›rs›z olmal›d›r." flek-

linde bir anlay›fl, dinsiz ideologlar taraf›ndan toplumlara yer-

lefltirilmektedir. 

Ahlaks›zl›¤›n yafl› her gün daha da küçülürken, yap›lan

ahlaks›zl›k çeflitleri de ço¤almaktad›r. ABD ve Avrupa'da çocuk

katillerinin say›s›nda önemli bir art›fl söz konusudur. Uzak Do-

¤u ülkelerinde de çocuklar küçük yafllardan itibaren kendileri-

ni fuhufl pazar›n›n ortas›nda bulmakta, her tür sap›k iliflkiye
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lere yaklafl›yorsunuz. Do¤rusu siz, ölçüyü aflan
azg›n bir kavimsiniz." (Araf Suresi, 81)



alet olmaktad›rlar. 80'li y›llarda cinsel sap›kl›klar kimsenin a¤-

z›na dahi alamad›¤› utan›lacak kavramlarken, günümüzde bu

tür iliflkiler normal karfl›lanabilmekte, bu ahlaks›zl›klar› yapan-

lara sempatiyle bak›labilmekte, bunlara karfl› ç›kanlar ise mo-

dern olmamakla (gerici olmakla) suçlanmaktad›r. Dinsiz top-

lumlardaki insanlar›n bu çabalar› ayette flu flekilde tarif edilir: 

Çirkin utanmazl›klar›n (fuhflun) iman edenler içinde yay-

g›nlaflmas›ndan hofllananlara, dünyada ve ahirette ac›kl›

bir azab vard›r. Allah bilir, siz ise bilmiyorsunuz. (Nur Su-

resi, 19)

Buna karfl›n din ahlak› yafland›¤›nda ahlaki dejenerasyon

olmas› mümkün de¤ildir. Herfleyden önce kifliler fert fert

Allah'tan çok korktuklar› için zaten ahlaks›zl›¤a yanaflmazlar.

Bunun için ise Kuran'›n hükümlerine uymalar› yeterlidir. Örne-

¤in afla¤›daki ayette Allah'›n istedi¤i ahlaki ölçüler çok aç›k ola-

rak bildirilmektedir: 

fiüphesiz Allah, adaleti, ihsan›, yak›nlara vermeyi emreder;

çirkin utanmazl›klardan (fahfladan), kötülüklerden ve zor-

bal›klardan sak›nd›r›r. Size ö¤üt vermektedir, umulur ki

ö¤üt al›p-düflünürsünüz. (Nahl Suresi, 90)

Yukar›daki ve benzeri ayetlerdeki hükümleri bilen mü-

minlerin bunlar›n d›fl›na ç›kmas› mümkün de¤ildir. Bu neden-

le inanm›fl insanlardan oluflan bir toplumda ahlaks›zl›klar›n ol-

mas› ve yaflanmas› imkans›zd›r. 

Bunun d›fl›nda istisna olarak kiflilerden kaynaklanan bir

hata olursa buna da di¤er müminler göz yummayacaklar› için

yine ahlaks›zl›k yaflanmayacakt›r. Hele cahiliye toplumunda

oldu¤u gibi ahlaks›zl›klar›n teflvik görmesi, yayg›nlaflmas› söz

konusu dahi olamaz. Çünkü müminlerin en önemli özellikle-

rinden biri de ayetlerde s›kça belirtildi¤i gibi birbirlerine iyili¤i
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emredip, kötülükten men etmeleridir:

Mümin erkekler ve mü'min kad›nlar birbirlerinin velileri-

dirler. ‹yili¤i emreder, kötülükten sak›nd›r›rlar, namaz›

dosdo¤ru k›larlar, zekat› verirler ve Allah'a ve Resûlüne

itaat ederler. ‹flte Allah'›n kendilerine rahmet edece¤i bun-

lard›r. fiüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hik-

met sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)

Bu durumda Kuran ahlak›n›n yafland›¤› bir toplum ahlaki

yönden son derece seçkin olur. Çünkü müminler güzel ahlak

konusunda birbirleriyle yar›fl›r (Al-i ‹mran Suresi, 114) ve bir-

birlerini teflvik ederler. (Fussilet Suresi, 33) Kendilerine güzel

bir ö¤üt ve tavsiyede bulunuldu¤unda da hemen uygularlar.

(Zümer Suresi, 18) Kuran'da Allah, dini yaflayan insanlardan

meydana gelen bir toplumun bu özelliklerinden flöyle bahse-

der: 

Siz, insanlar için ç›kar›lm›fl hay›rl› bir ümmetsiniz; maruf

(iyi ve ‹slam'a uygun) olan› emreder, münker olandan sa-

k›nd›r›r ve Allah'a iman edersiniz... (Al-i ‹mran Suresi, 110)

Kuflkusuz böyle bir toplumun ahlaki yönden dini yaflama-

yan toplumlara göre ne derece üstün ve seçkin oldu¤u aç›kt›r. 

Din Ahlakının Yaşanması İle Aile 
Yapısındaki Bozukluklar Ortadan Kalkar
Toplumlar›n sa¤lam bir sosyal yap›ya sahip olabilmesi

sa¤lam bir aile yap›s›yla mümkündür. Aile dejenere edildi¤i

zaman toplumun dejenerasyonu da kaç›n›lmazd›r. O nedenle-

dir ki dinsizli¤i ilke edinmifl ideolojiler -komünizm, sosyalizm

vb.- öncelikle aileyi hedef al›rlar. Nikah, annenin de¤erlili¤i,

mahremiyet, sadakat, namus, iffet gibi de¤erleri ortadan
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kald›rmay› amaçlarlar. Dinsiz toplumlara yön veren felsefeciler

ve önderler bu yüzden bu de¤erleri önemsiz ve k›ymetsiz gös-

terecek telkinlerde bulunurlar. Örne¤in eskiden nikahs›z bera-

berlikler toplum taraf›ndan reddedilirken, günümüzde gayet

do¤al karfl›lan›r olmufltur. Yine nikahs›z beraberliklerin yafl›

öylesine küçülmüfltür ki, ortaokul ça¤›ndaki çocuklar›n aras›n-

da bile bu durumun çok yayg›nlaflt›¤› bilinmektedir. 

Toplumun genelinde evlili¤e olan bak›fl aç›s› yanl›flt›r.

Genç k›zlar evlili¤i hayatlar›n› garanti edecek bir sigorta olarak

görürler. Hal böyle olunca tek ölçü maddiyat olur. Bazen buna

mevki, d›fl görünüm, çevre gibi özellikler de eklenir. Ancak en

geçerli ölçü parad›r. Dolay›s›yla cahiliye toplumundaki evlilik-

lerin büyük bölümünde erkeklerde aranan özellik mal ve para-

d›r. Para, mevki, d›fl görünüm gibi her an, her insan›n rahatl›k-

la yitirebilece¤i fleyler üzerine bina edilen bir evlili¤in ne dere-

ce sa¤l›kl› olabilece¤ini anlamak için boflanma istatistiklerine

bakmak yeterlidir. Çünkü bilindi¤i gibi boflanmalarda y›ldan

y›la bir art›fl gözlenmektedir.

Evlili¤i çökerten sebeplerden bir di¤eri de erkeklerin eflle-

rinde arad›klar› özelliklerdir. Bilindi¤i gibi genel olarak erkek-

lerin evlenirken arad›klar› özelliklerin bafl›nda güzellik gelir.

Buna bir de kad›n›n iyi bir e¤itim almas› ve becerikli olmas› ek-

lenebilir. Tabii ki iki taraf›n da arad›¤› bu özelliklere sahip ol-

mak kötü bir fley de¤ildir, ancak evlilik gibi sa¤lam olmas› ge-

reken bir kurum sadece bunlar üzerine bina edilirse, bu özellik-

lerin yitirilmesi durumunda bu evlili¤in y›k›l›fl›n› seyretmekten

baflka bir alternatif de kalmaz. 

Oysa evlilikte sadakat, vefa, sevgi, sayg› gibi kavramlar

çok önemlidir. Ancak, kiflileri ba¤lay›c› din ahlak›n›n sa¤lam

de¤erleri olmadan bu özellikler sa¤lanamaz. Dolay›s›yla dini
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de¤erler olmadan böyle bir evlili¤in y›k›lmas› çok kolay olur.

Bu tür bozuk mant›klar üzerine kurulan evliliklerde sa¤-

lam bir alt yap› olmamas› sebebiyle sevgi ve sayg› k›sa sürede

yitirilir ve efller birbirlerini tan›yamaz hale gelirler. Bu durum

gün geçtikçe artan kavgalar›, anlaflmazl›klar›, ithamlar› berabe-

rinde getirir. Bir müddet sonra bu durum kabullenilir ve top-

lumdaki evliliklerin klasik k›s›r döngüsüne girilir. Do¤an ço-

cuklar da bu ortamda yetiflirken psikolojisi bozuk, ruh hali

dengesiz nesiller oluflmaya bafllar. Kuflkusuz dinsiz toplumlar-

da insanlar, ailelerinden gördükleri do¤rultuda sevgi ve sayg›-

dan uzak bir karakter gelifltirirler.

Din ahlak›n› bir yol gösterici olarak kabul etmeyen top-

lumlarda, aile yap›s›nda bozukluklar çok yayg›n olarak görü-

lür. Özellikle paran›n aile fertleri aras›ndaki iliflkilerde çok

önemli bir rolü vard›r. Bol para veren bir erkek, efli taraf›ndan

her zaman çok sevilir ve ilgi görür, ayn› flekilde paral› bir baba

çocuklar için önemli bir unsurdur. Ancak bu sevgi ve ilginin ne
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Kat›m›zdan ona bir sevgi duyarl›l›¤› ve temiz-

lik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

Ana ve babas›na itaatkard› ve isyan eden 

bir zorba de¤ildi.

Ona selam olsun; do¤du¤u gün, ölece¤i gün

ve diri olarak yeniden-kald›r›laca¤› gün de. 

(Meryem Suresi, 13-15)



derece candan oldu¤unu tahmin etmek güç de¤ildir. Aile reisi-

nin ifllerinin bozulmas› ve verdi¤i paran›n azalmas› durumun-

da ise genellikle bu sevgi ve ilgi yerini birden k›zg›nl›¤a b›rak›r.

Para yüzünden s›k s›k sürtüflmeler, kavgalar bafl gösterir. Her-

hangi bir iflas ya da ifllerin bozulmas› durumunda ise kiflinin

efli taraf›ndan terk edilmeme garantisi yoktur. Ço¤unlukla da

bu tür durumlarda evliliklerin hemen bitti¤i görülür. ‹flte bu

durum Kuran ahlak›n› yaflamaman›n sonuçlar›ndan biridir. 

Cahiliye toplumunun evlili¤e olan bu bak›fl aç›s›na karfl›n

müminlerinki çok farkl›d›r. Onlar evlili¤in sonsuza kadar sür-

mesi niyetiyle evlenirler, çünkü öldükten sonra kendilerini son-

suz bir yaflam›n bekledi¤ini bilirler. Efllerini seçerken en önem-

li ölçüleri Allah'a yak›n (takva) olmas›, di¤er bir deyiflle

Allah'›n istedi¤i Kuran ahlak›n› yaflamas›d›r. Çünkü di¤er bü-

tün özelliklerin geçici oldu¤unun fark›ndad›rlar. Evlilik yaflam›

s›ras›nda iki taraf da tek ölçü olarak Kuran'› ald›¤› için çok

uyumlu bir birliktelik olur, iliflkilerinde sevgi ve sayg› hakim-

dir. Bir taraf›n hata yapmas› durumunda hemen di¤er kifli Ku-

ran ahlak›na davet eder ve problem çözülür. Çünkü bu davet

karfl›s›nda mümin olan bir kiflinin kay›ts›z kalmas› imkans›z-

d›r. Bu nedenle Allah'tan korkan ve iman sahibi insanlar›n yap-

t›klar› evlilikler çok sa¤lam olur. 

Aile denilince yaln›zca efller aras›ndaki iliflkiyi düflünmek

de hata olur. Çocuklar›n anne babalar›na ve di¤er aile büyükle-

rine karfl› tav›rlar› da din ahlak›n›n yafland›¤› bir ortamda çok

sayg›l› ve hürmetkar olur. Sevgide sayg›da kusur olmaz. Günü-

müz ailelerinde oldu¤u gibi evlerde ba¤›rma, ça¤›rma, sayg›s›z

üslup ve konuflmalar olmaz. Ortama sürekli bir huzur ve se-

vinç hakim olur. Aile ortamlar› insanlar›n kofla kofla gitmek is-

tedikleri yerler haline gelir. Çocuklar anne babalar›n› velini-
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metleri olarak görür ve severler. Aileler çocuklar›n› Allah'›n bir

emaneti olarak görür ve korurlar. Aile denilince akla s›cakl›k,

sevgi, güven, dayan›flma gelir. Ama tekrar belirtmekte yarar

vard›r ki bu mükemmel ortama ancak ve ancak din ahlak›n›n

tam, eksiksiz ve samimi olarak yaflanmas›yla, Allah korkusu ve

sevgisine sahip olmakla ulafl›labilir.

Toplumun Fertleri Arasında 
Sevgi ve Saygı Bağı Oluşur
Dinsizli¤in insanlar üzerindeki manevi etkilerini anlat›r-

ken bu insanlar›n sevgiyi ve sayg›y› tan›mamalar› üzerinde

durmufltuk. Bu tür insanlardan oluflan bir toplum da elbette,

büyü¤üyle, küçü¤üyle, yafll›s›yla, genciyle, köylüsüyle, kentli-

siyle birbirini kucaklayamayan bir toplumdur. Böyle bir ortam-

da kifli kendisini hep yaln›z ve sevgisiz hisseder. fiefkat, merha-

met olmad›¤› gibi herkes yaln›zca kendisini düflünür. ‹nsanla-

r›n birbirlerine duyduklar›n› zannettikleri sevgi veya sayg›,

hiçbir zaman Kuran'da kastedildi¤i manada gerçek sayg› veya

sevgi de¤ildir. Bunun en büyük nedeni ise hayattaki tüm de-

¤erlerin ç›kar iliflkileri üzerine kurulmufl olmas›d›r.

Hiç kimse kimseye gerçekten içinden geldi¤i için sayg›

duymaz. Patronuna karfl› sayg›l› olmazsa iflten at›laca¤›n› bilen

bir kiflinin, ö¤retmenine sayg› göstermese s›n›fta kalabilece¤ini

düflünen ö¤rencinin, eflini k›zd›r›rsa harçl›k alamayaca¤›n› an-

layan bir kad›n›n sayg› anlay›fllar›n›n yaln›zca ç›kar beklentisi-

ne dayal› oldu¤u aç›kt›r. 

Oysa temelinde din ahlak› ve onun getirdi¤i güzel ahlak

olan bir yaflam biçiminde hiçbir zaman bu tür bir durum olufl-

maz. Allah'› raz› etmek için gayret eden, Allah'tan korkan bir
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mümine herkes do¤al olarak sevgi ve sayg› duyar. Bu kiflinin

sayg› görmek için mal, mülk, d›fl görünüm gibi faktörlere ge-

reksinimi yoktur. Sevgi ve sayg› görmesi için yaln›zca mümin

olmas›, yani Allah'tan korkup sak›nmas› ve O'nu raz› etmek

için yaflamas› yeterlidir.

Dinsiz toplumlarda insanlar›n nas›l bir ruh haline ve ahlak

yap›s›na sahip olduklar›n› daha önceki bölümlerde anlatm›flt›k.

fiimdi gözünüzde bu insanlardan oluflmufl bir toplum düflü-

nün, sizce bu toplum sevginin ve sayg›n›n hakim oldu¤u bir

toplum mudur? Elbette ki de¤ildir. Kendisini yoktan var eden

ve ona say›s›z nimetler veren Rabbimizi takdir edemeyen, O'nu

gere¤i gibi sevemeyen bir varl›k O'nun kullar›n› tabii ki hiç se-

vemez. Bunun tek çözümü ise din ahlak›n›n yafland›¤› ve Allah

sevgisinin hakim oldu¤u bir toplumdur.

Kumar Dehşeti Sona Erer
Din ahlak› yaflanmad›¤›nda oluflan karanl›k tabloda en

dikkat çeken yönlerden biri de insanlar›n, içki ve kumar üzeri-

ne kurulu yaflam tarzlar›d›r. Din ahlak›n› yaflamad›klar› için te-

vekkülün, sabr›n, umut etmenin ne oldu¤unu bilmeyen bu in-

sanlar›n herhangi bir zorlukla karfl›laflt›klar›nda yapt›klar› ilk ifl

içkiye ve kumara baflvurmakt›r. 

Herhangi bir iflleri ters gitti¤inde, canlar› s›k›ld›¤›nda, k›z-

d›klar›nda, üzüldüklerinde hatta neflelendiklerinde dahi he-

men içkiye sar›l›p kendilerince "efkar da¤›t›rlar". Oysa yapt›k-

lar›, baflta kendileri olmak üzere tüm çevrelerine zarar vermek-

ten baflka bir fley de¤ildir. ‹çtikleri içkinin dozu artt›kça fluurla-

r› daha da kapan›r ve art›k belli bir seviyeden sonra yapt›klar›

herfley afl›r› alkollü olmalar› nedeniyle bir makuliyet kazan›r.
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Böyle bir durumda kiflinin çevresine hakaretler ya¤d›rmas›,

toplum içinde hiç yap›lmayacak uygunsuz bir hareketi gülerek

yapmas› veya günlük hayatta ifl güç sahibi bir kimseyken içki

masas›nda hüngür hüngür a¤lamas›, cahiliye tabiriyle "da¤›t-

mas›" toplum taraf›ndan da do¤al karfl›lanan acizliklerdir. 

‹nsanlar›n içkiyle fluurlar›n› kapatmalar›, bunun sonucun-

da çevrelerine verdikleri her türlü zarar, hayat boyu kazand›k-

lar› herfleylerini kumara yat›r›p kaybetmeleri, kavgalar, cina-

yetler, intiharlar dinsizli¤in ne kadar büyük bir zulüm getirdi-

¤inin en aç›k delilleridir. Bu gerçek, ayetin ifadesinden de anla-

fl›lmaktad›r:

Ey iman edenler içki, kumar dikili tafllar ve fal oklar› ancak

fleytan›n ifllerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan

kaç›n›n, umulur ki kurtulufla erersiniz. Gerçekten fleytan,

içki ve kumarla aran›za düflmanl›k ve kin düflürmek, sizi

Allah'› anmaktan ve namazdan al›koymak ister. Art›k vaz-

geçtiniz, de¤il mi? (Maide Suresi, 90-91)

Kuran ahlak› kumar› yasaklad›¤› için müminler buna hiç-

bir zaman yanaflmazlar. Bunu Allah korkular›ndan dolay› yap-

mazlar. Her ne olursa olsun, ne kadar zor durumda da kalsalar,

ne kadar cazip tekliflerle de karfl›laflsalar, ne kadar bask› da

görseler, ne kadar teflvik de edilseler bu konuda taviz vermele-

ri söz konusu olmaz. Din ahlak›nda bunlara karfl› getirebilecek

mazeretler, makul gerekçeler yoktur. Kimse bahane öne sürme

fleklinde bir ahlaks›zl›kta bulunmaz. Çünkü bir fley haramsa

bunun tavizi, esneklefltirilmesi, uygulanmamas› olamaz. 

Din ahlak› yaflanmad›¤›nda ise insanlar›n de¤er yarg›lar›-

na ve ölçülerine güven olmaz. Çünkü yere, zamana, kifliye, or-

tama göre de¤erler de, kifliler de de¤iflirler. Bunlara ba¤l› olarak

çok farkl› yorumlar› olur. Örne¤in kumar ve benzeri kötülükler
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Uyuflturucu, kumar, alkolizm, fliddet gibi top-
lumsal hastal›klar, insanlar›n Allah'› unutmala-
r›n›n kaç›n›lmaz sonuçlar›d›r. Allah'›n kendi
üzerindeki nimetini bilen ve O'na karfl› olan
sorumlulu¤unun fark›nda olan bir insan, el-
bette bu hastal›klar›n hiçbirinden etkilenmez.



baz› ortamlarda kötü olarak kabul edilirken, bunu kötü kabul

eden insanlar taraf›ndan baz› ortamlarda oynanmas› ya da ya-

p›lmas› normal karfl›lan›r. Otellerde, e¤lence yerlerinde oynan-

mas› mahsurlu görülmez. Prensip olarak oynamayan biri dahi

bu tarz bir yere gidince prensibini bozar ve oynar. 

Bir fley kötü ise veya ahlaks›zl›k olarak kabul ediliyorsa

buna hiçbir yerde ve hiçbir flekilde yanafl›lmamas› gerekir. Ye-

re, zamana ve insanlara göre farkl›laflmak oturmam›fl bir flahsi-

yetin göstergesidir. Din ahlak›n›n habersiz bir kimsenin de

kuvvetli bir flahsiyet ve irade gelifltirmesi mümkün de¤ildir.

Uyuşturucu Sorunu Kalmaz
"Birleflmifl Milletler taraf›ndan haz›rlanan 1997 Uyuflturucu

Raporunda dünyada 200 milyon kiflinin uyuflturucu kullan-

d›¤› belirtildi..." (27 Haziran 1997, Yeni Yüzy›l Gazetesi)

Hemen her gün, dinlenilen haberlerde veya okunan gaze-

telerde uyuflturucu ile ilgili bir haber olmas› günümüzde art›k

ola¤an karfl›lanan olaylardan biridir. Oysa biraz düflünüldü-

¤ünde yeryüzündeki canl›lar aras›nda en fluurlu varl›k olan in-

san›n birkaç miligraml›k bir maddeye onsuz yaflayamayacak, o

olmad›¤›nda bilincini yitirerek, kriz geçirecek derecede ba¤›m-

l› olmas› çok anormal bir durumdur. Üstelik bu insanlar›n say›-

s›n›n az›msanmayacak derecede oldu¤u da göz önüne al›nd›-

¤›nda durum iyice flafl›rt›c› hale gelir.

"Bir kere denemekten hiçbir fley olmaz" mant›¤›yla baflla-

y›p k›sa zamanda uyuflturucu müptelas› haline gelen insanla-

r›n tamam› bilinç alt›nda bir isyan ruhu tafl›maktad›rlar. Çünkü

genelde uyuflturucuya bafllaman›n kendilerince makul sebeple-

ri vard›r. fiahsi iradesizliklerini ve zay›fl›klar›n› görmezlikten
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gelip tüm suçu çevreye verirler. Aile ortam›nda yaflanan huzur-

suzluklar, okuldaki veya iflteki baflar›s›zl›klar, çevreyle uyum-

suzluklar, maddi olanaks›zl›klar, olaylar›n istedikleri gibi gelifl-

memesi veya herhangi bir sebepten dolay› canlar›n›n s›k›lmas›

bu kiflilerin isyana yönelmeleri için yeterli olmaktad›r. Art›k

bundan sonra karfl›lar›na ç›kan herfleyi kötü, olumsuz olarak

de¤erlendirmeye bafllarlar. Gittikçe bunal›ml› ve karanl›k bir

ruh haline girerler. 
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Hayatta kendilerini herfleye karfl› çok güçsüz hissederler,

gerçekten de Allah'› dost olarak tan›mad›klar› için hiçbir daya-

naklar› yoktur. Tek çözümün herfleyi unutmak, fluuru tamamen

kapat›p kendinden geçmek oldu¤unu düflündükleri için her

geçen gün uyuflturucunun dozunu biraz daha art›r›r, kendi el-

leriyle ölüme h›zla yaklafl›rlar. Bütün bunlarla birlikte ölümden

sonra as›l hayat›n bafllayaca¤›na inanmad›klar› ve yok olacakla-

r›n› düflündükleri için kendilerince dolu dolu yaflay›p e¤lenmek
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Din ahlak› yafland›¤›nda

bu görüntüler ortadan

kalkar. ‹nsanlar mutlulu-

¤u uyuflturucuda de¤il,

güzel ahlakta, Allah'›n r›-

zas›na uygun ifller yap-

makta ararlar. 



Uyuflturucu sorununu yaln›zca adli tedbirlerle çözmek dünyan›n hiç-
bir yerinde mümkün olmam›flt›r. Bu belan›n çözümü, insanlar›n Allah
korkusunu ve haramdan kaç›nmay› bilmeleridir.



istedikleri dünya hayat›n›n bu derece kabusa dönmesi ve her

geçen gün hem bedenen hem de ruhen çökmeleri onlar› daha

da ç›kmaza sokar. 

‹flte içinde bulunduklar› bu korkunç ruh hali, bunal›mlar›,

kinleri, öfkeleri, isyanlar›, Allah'›n r›zas› yerine nefislerini ter-

cih etmelerinin, yani vicdanl› davranmamalar›n›n onlara dün-

yadaki karfl›l›¤›d›r asl›nda. 

Oysa Allah insanlara ak›l, irade, vicdan vermifl ve Kendi

r›zas›na uygun olarak hareket edildi¤inde hem dünyada hem

ahirette güzellikler vaat etmifltir. Ancak bunun tersini yaflama-

y› tercih edenlere de dünyada da ahirette s›k›nt› isabet etmek-

tedir. ‹flin gerçe¤i; Allah'a yak›nlaflmak için yol arayan hem

Allah'› hoflnut ederek sonsuz cennet yurduna girmeyi umabilir

hem de dünyada rahat ve huzurlu bir yaflam sürer. 

Yerlerin, göklerin ve bu ikisi aras›ndaki herfleyin Rabbi

olan Allah'a samimi bir yak›nl›k içinde olmak elbette ki o kifli

için olabilecek en büyük destektir. ‹flte bu yüzden müminler

dünyan›n en güçlü ve en dayan›kl› kiflileridirler. Ayn› zamanda

iradeli ve fluurlar› son derece aç›k insanlard›r. Bu tip bir zay›f-

l›¤a düflmeyecekleri gibi, kendilerine de asla böyle bir acizli¤i

yak›flt›rmazlar. Onlar› böylesine güçlü ve iradeli k›lan fley ise

Allah'a olan imanlar› ve O'nun gönderdi¤i hak dine olan ba¤l›-

l›klar›d›r. 

Fuhuş Ortadan Kalkar
Zinaya yaklaflmay›n gerçekten o 'çirkin bir hayas›zl›k' ve

kötü bir yoldur. (‹sra Suresi, 32)

Allah'›n Kuran'da haram k›ld›¤› fiillerden biri olan zina,

bunu yapan insan›, tevbe etmedi¤i takdirde hem dünyada hem
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de ahirette çok afla¤›l›k konuma düflürecek büyük bir suçtur.

Zinan›n ya da fuhuflun topluma ve zina yapan insanlara

maddi-manevi pek çok zararlar› vard›r. Müminler aç›s›ndan,

Allah'›n bu fiilleri yasaklam›fl olmas›, bunlardan uzak durmak

ve nefret etmek için yeterlidir. Unutulmamal›d›r ki Allah mefl-

ru olan evlili¤i teflvik etmektedir. 

Ayr›ca, fuhuflun topluma ve insanlara verdi¤i aleni zarar-

lar› görmek de müminlerin imanlar›n› art›ran bir unsurdur.

Kuran ayetlerinde kesin bir biçimde yasaklanan ve k›nanan fu-

huflu, hiçbir s›n›r tan›madan uygulayanlar›n içine düfltükleri

durum müminler için bir ibret vesilesidir.

Bugün fuhufl yüzünden pek çok insan onurunu kaybet-

mifl, kendine olan sayg›s›n› ve güvenini yitirmifl, afla¤›l›k bir
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yaflam çizgisini benimsemifltir. Fuhufl yüzünden çok say›da yu-

va da¤›lm›fl, aileler çökmüfltür. ‹nsanlara genel bir mutsuzluk,

huzursuzluk ve arad›¤›n› bulamama psikolojisi hakim olmufl-

tur. Oysa Allah'›n gösterdi¤i yola uyup, temiz olan› seçseler, di-

¤er bir deyiflle helal olan bir seçim yapsalar insanlar hem psi-

kolojik aç›dan rahat ederler, hem kendilerine güvenleri gelir,

hem karfl›l›kl› sevgi ve sayg› muhafaza edilir, hem de sa¤lam

aileler, sa¤lam toplumlar oluflur. 

Toplumlar›n dejenere olmas›nda fuhuflun rolü tart›fl›lmaz-

d›r. Çünkü fuhufl, toplumun en temel dire¤i olan aile yap›s›n›

hedef al›r. Sonuçta kendilerine ve çevrelerine sayg›lar›n› yitir-

mifl fertlerden oluflan bir toplum ortaya ç›kar. Fuhuflun sadece

para karfl›l›¤›nda yap›ld›¤›n› düflünmek yanl›flt›r. Küçük ya da

büyük, uzun vadeli ya da k›sa vadeli herhangi bir ç›kar karfl›l›-

¤›nda yap›ld›¤›nda da yine ayn› anlama gelmektedir. Genelde

insanlar, "para karfl›l›¤› beraber olmad›klar›n›" söyleyerek ken-

dilerini rahatlatmaya çal›fl›rlar ama bu asl›nda bir aldatmaca-

d›r. Çünkü Allah'›n koydu¤u s›n›rlar afl›ld›ktan sonra hepsi ay-

n› anlama gelir. Allah Kuran'da gayrimeflru her türlü cinsel ilifl-

kinin haram oldu¤unu bildirmifltir. Bu nedenle fuhuflu k›s›tl›

örnekler içinde düflünmek de hata olur. 

Di¤er yönden, fuhufl yapanlar›n ço¤u asl›nda bunun ha-

ram oldu¤unu bildikleri için bilinç altlar›nda büyük bir vicdan

azab› ve huzursuzluk duyarlar. ‹nkar etseler de kendilerine gü-

venlerini içten içe kaybetmeleri bunun bir göstergesidir.

Fuhuflun topluma getirdi¤i zararlardan biri de fuhufl için

oluflturulan mekanlard›r. Artan dejenerasyonla do¤ru orant›l›

olarak fuhufl mekanlar› da artmakta, bu da toplumun ahlaki çö-

küflünü h›zland›rmaktad›r. Çocuk denilecek yafltaki insanlar

buralar› doldurmakta, aile ba¤lar› zedelenmekte, bu yüzden

sadakatsizlik ve vefas›zl›k sürekli artmaktad›r. Oysa Allah
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insanlar› temiz, helal, güvenli, sadakatli, sevgi ve sayg›n›n ha-

kim oldu¤u bir modele ça¤›rmakta ve bunu nimet olarak göster-

mektedir.

Bunun yan› s›ra, dünya tarihi boyunca çok say›da insan ge-

çimini fuhufl yaparak sa¤lamay› tercih etmifl, böylece afla¤›lan-

may› seçmifltir. Bugün de fuhufl tüm dünyada kolay para kazan-

ma sektörü olarak gösterilmektedir. Böylece para kazanma ve

lüks yaflam tutkusuyla çok say›da kifli flerefsizli¤i tercih etmek-

tedir. Allah Kuran'da insanlar› bu tehlikeye karfl› flöyle uyar›r:

fieytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size 'çirkin hayas›zl›-

¤›'emrediyor. Allah ise size kendisinden ba¤›fllama ve bol

ihsan vaadediyor. Allah rahmetiyle genifl oland›r, bilendir.

(Bakara Suresi, 268)

Oysa insan e¤er kendisine Allah'› vekil k›l›p, mümin onu-

ruyla yaflamaya niyet ederse Allah onu hiç ummad›¤› yerlerden

r›z›kland›racak, karfl›s›na pek çok imkan ç›kart›p, onu kendi

rahmetiyle zengin edecektir. Ki böyle onurlu ve salih bir Müslü-

man›n hem dünyada hem ahirette yaflayaca¤› hayat Allah'›n di-

lemesiyle nimetler içinde olacakt›r. Kald› ki Allah imtihan için

k›s›tl› imkanlar da verebilir. Böyle bir durumda kifli dünyan›n

k›sal›¤›n› buna karfl›n ahiret yurdunun sonsuzlu¤unu düflünüp,

sabrederse Allah Kat›’nda alaca¤› karfl›l›k büyük olacakt›r. 

Fakat tekrar hat›rlatmakta fayda var: Bir insan dünyada

olabilecek her türlü hatay› yapabilir, Kuran'da haram k›l›nan gü-

nahlar› ifllemifl olabilir, hayat›n›n büyük bir k›sm›n› fuhufl yapa-

rak gaflet içinde geçirmifl de olabilir, ancak do¤ru yola ça¤›r›ld›-

¤›nda Allah'a kesin bir tevbe ile tevbe edip ba¤›fllanma dilerse

inflallah Allah'› tevbeleri kabul eden olarak bulacakt›r. Yaln›z flu

nokta da göz ard› edilmemelidir; Allah'tan kabul etmesi umulan

tevbe, ölüm an› gelip de yapacak baflka bir fley kalmad›¤› için sa-

D İ N S İ Z L İ Ğ İ N  K A B U S U

136



mimiyetsizce edilen tevbe de¤ildir. Çünkü Allah bunu Ku-

ran'da apaç›k bir flekilde bildirmifltir:

Allah'›n üzerine ald›¤› tevbe, ancak cehalet nedeniyle kö-

tülük yapanlar›n, sonra hemencecik tevbe edenlerin (ki-

dir). ‹flte Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah

bilendir, hüküm ve hikmet sahibi oland›r. Tevbe, ne kötü-

lükleri yap›p edip de onlardan birine ölüm çat›nca "Ben

flimdi gerçekten tevbe ettim" diyenler, ne de kafir olarak

ölenler için de¤il. Böyleleri için ac› bir azap haz›rlam›fl›z-

d›r. (Nisa Suresi, 17-18)
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Dünya üzerinde milyonlarca
kad›n› afla¤›layan ve onlara
zulmeden fuhufl sistemi, an-
cak insanlar›n din ahlak›n› ya-
flamalar›yla ortadan kalkabilir.



Kolay Kazanç Yollarını 
Kimse Tercih Etmez
Önceki bölümlerde din ahlak›ndan uzak insanlar›n ölüm-

den sonraki hayata gerçek anlamda inanmad›klar›n›, bundan

dolay› da -geçici olan- dünyaya çok fazla de¤er verip, nefsani

tutkular›n›n peflinden gittiklerini, bu konuda hiçbir s›n›r tan›-

mad›klar›n› anlatt›k. Bu insanlar›n nefislerinin kötü arzular› ve

istekleri ad›na yapamayacaklar› fley yoktur. Haysiyetlerinden,

flereflerinden, onurlar›ndan rahatl›kla taviz verebilirler. Önem-

li olan her istediklerine kavuflabilmeleri, herfleyi elde edebilme-

leridir. Kendi çarp›k mant›klar›na göre, sonunda zaten topra¤a

kar›fl›p, yok olacaklar›n› düflündükleri için bu k›sa dünyan›n

hakk›n› vermeleri gerekir. Dünyada da herfleyin anahtar› para

olarak görüldü¤ü için tek sahip olunmas› gereken fley parad›r.

Kendilerince paraya kavuflurlarsa istedikleri herfleyi elde ede-

ceklerdir. ‹flte bu noktada bütün ahlaki zaaflar› ortaya ç›kar.

Kolay para kazanabilmek için herfleyi yapabilirler. 

Sahtekarl›k, ihanet, doland›r›c›l›k, h›rs›zl›k, eksik ölçüp-

tartma, yalanc› flahitlik gibi her türlü baya¤›l›¤›n yolu aç›kt›r.

Bu gerçe¤i görmek için gazetelerin 3. sayfa haberlerini hat›rla-

mak yeterli olacakt›r. Para yüzünden ifllenen cinayetler, ahlak-

s›zl›klar, kar›s›n›, k›z›n›, komflusunu para kazanmak amac›yla

fuhufla teflvik eden insanlar, zimmetine para geçirenler, dolan-

d›r›c›lar al›fl›lm›fl haberlerdendir.

Buna karfl›n müminler Allah'›n, Rezzak s›fat›yla insanlara

r›zk verece¤ini bilirler. Elbette Allah'›n r›zas› do¤rultusunda

onlar da çal›fl›rlar, fakat hiçbir flekilde dünyay› h›rs edinmezler

ve gayrimeflru yollara yönelmezler. Dünyaya ba¤lanmamalar›-

n›n karfl›l›¤›n› da bolluk ve bereket ile al›rlar. As›l hayat›n ahi-
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ret yurdu oldu¤unu bildikleri için, salih mümin olduklar› tak-

dirde cennetle ödüllendirileceklerini ve say›s›z nimete kavufla-

caklar›n› da bilirler. 

Din Ahlakı Yaşandığında Toplumsal 
Yaşantı Nasıl Olur?
Din ahlak›n›n varl›¤›, Allah sevgisini beraberinde getirece-

¤i için bu, tüm insanlarda çok olumlu ve güzel bir etki yapar.

Herkes Allah'›n r›zas›n› kazanmak için güzel ahlak gösterir, bir-

birini Allah r›zas› için sever, sayar. Toplumun geneline flefkat,

merhamet, hoflgörü hakim olur. ‹nsanlar Allah'›n emri do¤rul-

tusunda hay›rlarda yar›fl›rlar. 

Di¤er yandan Allah korkusu sayesinde herkes ahlaks›zl›k-

lardan ve kötülüklerden kaç›n›r. As›rlard›r engellenemeyen,

önü al›namayan her türlü olumsuzluk bir anda biter. Dinin
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Dinsiz toplumlarda son derece yayg›n bir haks›z kazanç yöntemi
olan rüflvet de Allah'›n Kuran'da yasaklad›¤› bir ahlaks›zl›kt›r. Bir
ayette flöyle buyrulur: "Birbirinizin mallar›n› haks›zl›kla yemeyin
ve bile bile günahla insanlar›n mallar›ndan bir bölümünü yeme-
niz için onlar› hakimlere aktarmay›n". (Bakara Suresi, 188)



s›cakl›¤› ve ruhu her yere hakim olur. Elbette burada kastedilen

Kuran'da bildirilen gerçek dindir ve bu din ahlak›n›n samimi

olarak yaflanmas›d›r. 

Bir toplumun varl›¤›nda ailenin rolü çok büyüktür. Din

ahlak›n›n tam anlam›yla yafland›¤› bir ortamda daha önceki ko-

nularda belirtildi¤i gibi aile iliflkileri çok güzelleflir, hakiki sev-

gi, sayg› yaflan›r. Aile olmazsa devletin de milletin de anlam›

kalmaz. Bunlar birbirleriyle çok ba¤lant›l› kavramlard›r. Aile

y›k›l›nca millet kavram› da yok olur, devlet de zarar görür. Bu

durum domino tafllar› gibi böyle devam eder. Nitekim din ah-

lak›n›n yaflanmad›¤› toplumlarda insanlar›n isyanc› kifliliklere

büründükleri, anarflist eylemlerde bulunduklar›, devlete karfl›

cephe ald›klar› bilinen bir gerçektir. Özellikle de milli ve mane-

vi de¤erlerin korunmas› gerekti¤i durumlarda, Allah korkusu

olmayan insanlar›n umursuz davranacaklar› kesindir. Milli ve

manevi ç›karlarla kendi ç›karlar› aras›nda bir k›yas yapmalar›

gerekti¤inde din ahlak›ndan uzak insanlar›n kolayl›kla nefisle-

rini tercih edecekleri aç›kt›r. Bu, gerekti¤inde vatana ve millete

hizmet etmekten, onun u¤runda mücadele etmekten kaç›nma-

ya, hatta bölücü faaliyetlerde bulunmaya kadar genifl bir yelpa-

zede düflünülebilir. Oysa din ahlak›n› yaflayan insanlar için

devlet ve millet kavramlar› çok büyük de¤ere sahiptir. Gerekti-

¤inde devleti için kifli can›n› tehlikeye atar, devletinin, milleti-

nin ç›karlar›n› flahsi menfaatlerinden üstün görür. Milli ve ma-

nevi de¤erlerini canla baflla korur. 

Din ahlak›n›n yafland›¤› bir ortamda ö¤renciler de devle-

te, millete karfl› sayg› ve sevgi dolu olurlar. De¤il bu mukaddes

kurumlara karfl› mücadele vermek, tam tersine destek olup,

yard›m ederler. Günümüzde oldu¤u gibi askere, polise sald›r-

mazlar, tam tersine devleti koruyan, savunan bu görevlilere
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... Ey insanlar, sizin

taflk›nl›¤›n›z, ancak kendi

aleyhinizedir. Bu dünya 

hayat›n›n geçici meta›d›r.

Sonra dönüflünüz Bizedir, Biz

de yapt›klar›n›z› size haber

verece¤iz. 

(Yunus Suresi, 23)



karfl› son derece hürmetkar ve yard›mc› olurlar. Toplum gene-

linde devlete, orduya ve polise karfl› tam bir güven ve sahip

ç›kma geliflir. Ö¤renci olaylar›, kardefl kavgalar›, sa¤ sol çat›fl-

malar› gibi problemler ortadan kalkar. Çünkü kimsenin anlafla-

mad›¤›, çekiflti¤i, savaflt›¤› bir husus kalmaz. Herkes Allah'›n

kitab›na iman eder, onda bildirilen güzel ahlak anlay›fl›n› be-

nimser, sonuçta da kimse birbiriyle ters düflmez. Sorunlar›n çö-

zümünde herkes kendisini karfl›s›ndakinin yerine koyar, mer-

hamet eder, hoflgörüyle yaklafl›r. Böylece her problem k›sa sü-

rede güzellikle hallolur.

Devlet böyle bir ortamda çok rahat yönetilir. Ülke çok da-

ha güvenli ve müreffeh bir hale gelir. ‹dareciler de insanlara

karfl› çok adil, merhametli olurlar, her türlü adaletsizlik orta-

dan kalkar. Dolay›s›yla kendileri de çok sayg› görürler. Böyle

devletler de çok güçlü ve sars›lmaz bir temele sahip olurlar.

Din ahlak› yaflanmad›¤›nda ise baba o¤ula, o¤ul babaya

düflman olur, kardefl kardefle düfler, iflçi patrona, iflveren iflçiye

düflman olur. Anarfli yüzünden fabrikalar, ifl yerleri çal›flmaz,

hasar görür. Sosyal anarfli olur, fakir kesimler zenginlere sald›-

r›r, zenginler fakirleri ellerinden geldi¤ince sömürmeye çal›fl›r.

Çesitli meslek gruplar› di¤erlerine sald›r›r. Toplum kargaflalar-

dan, anlaflmazl›klardan, anarfliden geçilmez. Tüm bunlar›n ne-

deni insanlar›n Allah korkular›n›n olmamas›d›r. Allah korkusu

olmayan insanlar rahatça haks›zl›k, adaletsizlik yapabilmekte,

cinayet iflleyebilmekte, benzeri görülmemifl zulüm ve gaddar-

l›klar› yapmaktan çekinmemektedirler. Üstelik vicdan azab›

dahi duymadan, yapt›klar› vahfletten piflman olmad›klar›n›

söyleyebilmektedirler. Oysa karfl›l›¤›nda ahirette sonsuz cehen-

nem azab› oldu¤una inanan bir kifli bu fiilleri asla iflleyemez.

Kuran ahlak› yafland›¤›nda bu sayd›¤›m›z olumsuzluklar›n
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Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve:

"Rabbimiz, bizi halk› zalim olan bu

ülkeden ç›kar, bize Kat›’ndan bir veli

gönder, bize Kat›’ndan bir yard›m

eden yolla" diyen erkekler, kad›nlar

ve çocuklardan zay›f b›rak›lm›fllar

ad›na savaflm›yorsunuz? 

(Nisa Suresi, 75)



hiçbiri kalmaz. Herfley sükunetle, güzellikle, adaletle halledilir.

Adli olaylar olmaz, karakollar, adliyeler neredeyse hiç ifl yap-

maz hale gelirler. 

‹nsanlar›n rahat ve huzurlu olmas›yla birlikte topluma her

alanda bereket gelir. Bilimsel faaliyetler artar, yeni bulufllar ya-

p›l›r, teknoloji, kültür ve refah seviyesi çok yükselir. Çünkü in-

sanlar›n akl›n›n üstündeki bask› gidince rahatlarlar, özgür ve

rahat düflünme kabiliyetleri geliflir. Güzel ahlak›n yaflanmas›y-

la birlikte insanlar›n mallar›na, paralar›na, yapt›klar› ifllere, ti-

carete, tar›ma, endüstriye bereket gelir. Kalk›nma hemen her

alanda görülür. 

Sanatsal faaliyetlerde de büyük at›l›mlar yap›l›r. Günlük

s›k›nt›, sorun ve endiflelerden hayal güçleri, düflünce s›n›rlar›

kavruklaflm›fl insanlar, din ahlak›n›n yaflanmas›yla birlikte bu

s›k›nt›lardan kurtulurlar. Dolay›s›yla sanat kabiliyetleri geliflir,

hayal güçleri zenginleflir. Allah'›n Kendi ruhundan üfürdü¤ü-

nün ve kendisine sonsuza kadar kalmas› için ihtiflamla, sanat-

la, bin bir çeflit nimetlerle dolu cennetini vaat etti¤inin bilincin-

de olan bir insan pek tabii ki sanattan ve estetikten en üst dü-

zeyde zevk alabilecek bir ruha sahip olacakt›r. Ruhunda bunun

zevkini derinlemesine yaflayacak ve daha fazla zevk almak için

çaba gösterecektir. Ayr›ca çevresindeki insanlara duydu¤u sev-

gi ve sayg› da bu kiflilere güzellikler sunma azmini artt›racak,

bu konuda büyük bir flevk verecektir. Bu nedenle din ahlak›n›n

gerçek anlamda yafland›¤› ve Kuran'a tam manas›yla uyuldu¤u

bir ortamda her türlü sanatsal ak›m h›zla geliflir. 

Ama din ahlak›n› yaflamayan insanlar›n ruhlar›n› zengin-

lefltirip, güzellefltirme gibi bir gayeleri de yoktur. Çevrelerine

güzellik sunma konusunda ise kesinlikle flevklenmezler. Çün-

kü çevrelerindeki insanlar› kökeni maymunlara dayal› ve
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Dünya üzerindeki açl›k, sefalet, katliam ve zulümlerin temelinde, bütün bun-
lar› "normal" ve hatta "gerekli" gören bir zihniyet yatmaktad›r. Bu zihniyet,
baz› insanlar ola¤anüstü bir lüks ve sefahat içinde yaflarken di¤erlerinin aç-
l›ktan ölmesini, zavall› kad›n ve çocuklar›n s›rf farkl› bir milletten olduklar›
için öldürülmesini, dünyada daimi bir çat›flma ve savafl yaflanmas›n› gerekli
görmekte, bunu "hayat›n kural›" saymaktad›r. Oysa bu zulümler, hayat›n ku-
ral› de¤il, dinsizli¤in kural›d›r. Allah'›n insanlara ö¤retti¤i güzel ahlak yaflan-
d›¤›nda ve dünyaya vahflet yerine merhamet, zulüm yerine adalet doldu-
¤unda, tüm bu ac› tablolar da ortadan kalkacakt›r. 



sonunda yok olup gidecek varl›klar olarak de¤erlendirirler.

Onlar›n tek amaçlar› nefsani isteklerini, hayvani güdülerini tat-

min edebilmektir. Bunlar›n peflinden gitmek de insan›n ruhunu

gelifltirmez, tam tersine köreltir. Bu tür insanlar›n sanata hiçbir

katk›lar› olamayaca¤› gibi güzel sanattan zevk almalar›, sanat›

takdir etmeleri de mümkün de¤ildir. Sanattan zevk almayan,

estetik anlay›fllar› bulunmayan insanlardan oluflan bir toplum-

da sanatç›lar da flevk ve azimlerini yitirirler. Ancak para ve ç›-

kar karfl›l›¤›nda yapt›klar› için de gerçek anlamda bir sanat ese-

ri ortaya koyamazlar. 

Sonuçta din ahlak› hiçbir kat›p kar›flt›rma olmadan, sami-

mi olarak Kuran'da tarif edildi¤i flekilde yafland›¤›nda dünya

bir nevi cennet ortam›na dönüflür. ‹nsanlar›n as›rlard›r özlemi-

ni duyduklar›, ulaflmak için gayret ettikleri fakat çok uzak gör-

dükleri toplumsal saadet bir anda gerçekleflir.
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Kitab›n bafl›ndan bu yana, din ahlak›ndan uzak yafla-

yan insanlar›n düflünce ve davran›fl biçimleri ve bu

insanlar›n oluflturdu¤u toplumsal yap›n›n temel

özelliklerini çeflitli aç›lardan ele ald›k. Bu insanlar›n katland›k-

lar› çözümsüz sorunlarla ve s›k›nt›larla dolu yaflam biçiminin

hem bedenlerine hem de ruhlar›na verdi¤i zararlar› inceledik.

Onlar›n bu durumlar›na karfl›n samimi müminlerin huzur ve

güven içindeki yaflamlar›ndan da örnekler verdik. ‹flte dindar

insanlar›n bu huzur ve güvenleri, kitab›n pek çok yerinde de

bahsetti¤imiz gibi Kuran'›n herfleye çözüm olmas›ndan kay-

naklanmaktad›r. Kuran her probleme, her açmaza en mükem-

mel ve en ak›lc› çözümleri sunar:

Adaletsizlik, ihtilaf, eflitsizlik, çekiflme, kavga, haks›zl›k,

israf, kuruntu, taassup, zulüm, fliddet, ekonomik iliflkiler, kar›

koca iliflkileri, ticari iliflkiler, insanlar aras› sosyal iliflkiler, akra-

balar aras› iliflkiler ve bunlar gibi say›s›z sosyal sorun ve konu

hakk›nda Kuran ahlak›n›n yaflanmas›, insanlar›n yaflamlar›n›
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kolay, rahat ve mutlu k›lacak en temel, en adaletli, en mükem-

mel ve en köklü çözümleri getirir.

Bunlar›n d›fl›nda Kuran her konuda ve her flartta gösteril-

mesi gereken ideal tav›r ve ahlak yap›s›n› da insanlara aç›klar.

Kuran'da tarif edilen bu üstün ahlak modelini yaflayan insan-

lardan oluflan bir toplum da elbette as›rlard›r özlenen ideal ya-

p›s›na kavuflacakt›r. 

Kuran'›n her konuda insanlara aç›klama getirdi¤i bir

ayette flöyle belirtilmektedir:

... (Bu Kuran) düzüp uydurulacak bir söz de¤ildir, ancak

kendinden öncekilerin do¤rulay›c›s›, herfleyin 'çeflitli bi-

çimlerde aç›klamas›' ve iman edecek bir topluluk için bir

hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi, 111)

‹nsanlar, hak dinin rehberli¤i olmadan, ne flahsi ne de top-

lumsal sorunlar›na hiçbir zaman köklü ve tatmin edici çözüm-

leri kendi bafllar›na bulamazlar. Nitekim tarih boyunca din ah-

lak›ndan uzak yaflayan toplumlar›n flu ana dek çözemeden ta-

fl›d›klar› say›s›z sorun bu gerçe¤in aç›k bir kan›t›d›r. ‹nsano¤lu

din ahlak›ndan yüz çevirdi¤i takdirde bunun karfl›l›¤›n› kendi-

sinin ve içinde yaflad›¤› toplumun, asla bafla ç›kamayaca¤› s›-

k›nt› ve sorunlar›yla ödemek zorunda kalacakt›r. Bu, dinsizli-

¤in dünyadaki karfl›l›¤›d›r. Ahiretteki karfl›l›¤› ise çok daha ac›

ve sürekli olacakt›r.

‹nsan› en iyi bilen, onu yaratan Allah't›r. Allah insana her

devirde hak din sayesinde ihtiyac› olan her türlü bilgiyi ve

aç›klamay› da göndermifltir. Hak dini uygulad›¤› takdirde insa-

n›n en güzel yaflam biçimini elde edece¤ini de bildirmifltir:

Erkek olsun, kad›n olsun, bir mümin olarak kim salih bir

amelde bulunursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla
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yaflat›r›z ve onlar›n karfl›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle

muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97)

Buna ra¤men insan, küçük hesaplar, dünyevi ç›karlar, nef-

sani zaaflar nedeniyle hak dinden yüz çevirdi¤i takdirde en bü-

yük zarar› yine kendisi görecektir. Çünkü insan›n Kuran'dan

yüz çevirmesi demek onun, kendisi için gereken en hayati bil-

gilerden yoksun kalmas› anlam›na gelir. Oysa ne kendisinin ne

de kendi gibi gelmifl geçmifl insanlar›n tafl›d›klar› birikim bu

dünyada karfl›s›na ç›kacak flartlarla ve sorunlarla bafla ç›kmas›-

na yetmeyecektir. Tüm hayat›, s›k›nt›, endifle, stres, kuruntu,

terslik ve çözümsüzlüklerle geçecektir. O da bir süre sonra bu

durumu kabullenecek, din ahlak›n› yaflamamas›n›n cezas› olan

azaplarla dolu yaflant›s›n› hayat›n gerçe¤i sanarak büyük bir al-

dan›fl içinde ömrünü tüketecektir.

Çözüm ise aç›kt›r; herfleyin Yarat›c›s› olan Allah'a yönel-

mek, O'nun bizler için seçip be¤endi¤i dinini yaflayarak gerçek

mutlulu¤a ulaflmakt›r. Allah dünyadaki kurtulufl yolunun dine

yönelmek oldu¤unu haber vermifl ve samimi kullar›na din ah-

lak›n› yaflad›klar› takdirde dünyada korkuyla karfl›laflmaya-

caklar› yönünde büyük bir müjde vermifltir:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunan-

lara va'detmifltir: Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l

'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onlar› da yeryüzünde 'güç

ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için seçip be¤endi¤i

dinlerini kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve on-

lar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yal-

n›zca bana ibadet ederler ve bana hiçbir fleyi ortak koflmaz-

lar. Kim bundan sonra inkar ederse, iflte onlar fas›kt›r. (Nur

Suresi, 55)
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Darwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddet-

mek amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bi-

lim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z

maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evren-

de ve canl›larda çok aç›k bir düzen bulundu¤unun bilim tara-

f›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm ev-

reni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da

kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya

çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin

çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›n-

da söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim

teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30

y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getiril-

mektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Dar-

winist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve

bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir.

Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl›

alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçer-
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sizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k yarat›l›fl gerçe¤iyle

aç›klamaktad›rlar. 

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er

pek çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve

almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem

nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r.

Darwin'i Yıkan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti

olmas›na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Te-

oriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme,

Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni ad-

l› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl›

türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu.

Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve za-

man içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›-

yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürüt-

me" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafl-

l›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru

karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki

zorluklar›n geliflen bilim taraf›n-

dan afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bul-

gular›n teorisini güçlendirece¤ini

umuyordu. Bunu kitab›nda s›k

s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bi-

lim, Darwin'in umutlar›n›n tam

aksine, teorinin temel iddialar›n›

birer birer dayanaks›z b›rakm›flt›r.
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Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta in-

celenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n›

asla aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, ger-

çekte evrimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir

bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksi-

ne bir tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece-

¤iz.

Aşılamayan İlk Basamak: Hayatın Kökeni 
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8

milyar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücre-

den geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup

da milyonlarca kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er

gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden bunun izleri-

nin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤›

sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim

sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o

"ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r? Evrim teorisi, yarat›l›fl› red-

detti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul etmedi¤i için, o "ilk

hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan, do¤a

kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia

eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda or-

taya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en te-

mel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.
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"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz et-

memiflti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›la-

r›n çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Orta-

ça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre,

cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k

oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin ye-

mek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir

düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›fl-

t›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz

beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›. Et-

lerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤i-

ne bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etle-

rin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sinekle-

rin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yor-

lard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise,

bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünya-

s›nda yayg›n bir kabul görüyordu. Oysa Darwin'in kitab›n›n ya-

y›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü Frans›z biyolog Louis Paste-

ur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin olarak çürüttü. Paste-

ur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler so-

nucunda vard›¤› sonucu flöyle özetle-

miflti: 

"Cans›z maddelerin hayat oluflturabi-

lece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe
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gömülmüfltür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution

and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s.2)

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na kar-

fl› uzun süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin

karmafl›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden

oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci,

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda

ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen mey-

dana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar

baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf› yapmak zorun-

da kalacakt›: 

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine

alan en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r." (Alexander I.

Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications,

1953 (Reprint), s.196)

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konu-

sunu çözüme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu de-

neylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›n-

dan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde

oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birlefltire-

rek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kul-

lan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu

deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin ger-

çek dünya koflullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda

ortaya ç›kacakt›. ("New Evidence on Evolution of Early Atmosphere

and Life", Bulletin of the American Meteorological Society, c. 63, Kas›m
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1982, s. 1328-1330) Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in

kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n›

itiraf etti. (Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status

of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7)

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyun-

ca yürütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçlan-

d›. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey

Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir ma-

kalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi-

¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problem-

le karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›? (Jeffrey

Bada, Earth, fiubat 1998, s. 40)

Hayatın Kompleks Yapısı 
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli bü-

yük bir açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan can-

l› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip ol-

mas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik

ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en gelifl-

mifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirile-

rek canl› bir hücre üretilememektedir.
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Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla

rastlant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en te-

mel yap› tafl› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme

ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de

1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik

olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve

genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi

bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dö-

külmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüp-

hane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r. Bu noktada çok ilginç bir

ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m özelleflmifl proteinle-

rin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu enzimlerin sen-

tezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Bir-

birine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi

için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n

kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r.

San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Les-

lie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›-

s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve

nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zaman-

da rastlant›sal olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›-

fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de

mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal

yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucu-

na varmak zorunda kalmaktad›r. (Leslie E. Orgel, The Origin

of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› im-

kans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›l-

d›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›-

fl› reddetmek olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 
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Evrimin Hayali Mekanizmaları
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teori-

nin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n

da gerçekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›l-

m›fl olmas›d›r. Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen

"do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizma-

ya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu:

Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam

mücadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n ha-

yatta kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar

taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabi-

len geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve

güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, ge-

yikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in at-

lara dönüfltürmez. Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas›

hiçbir evrimlefltirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in

fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklik-

ler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek

zorunda kalm›flt›. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimi-

le of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s.189)

Lamarck'ın Etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin,

kendi döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu La-

marck'a dayanarak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce

yaflam›fl olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamla-

r› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle ak-

tar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni
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türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar cey-

lanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek

için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. Darwin de

benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kitab›n-

da, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balina-

lara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti. (Charles Darwin, The Origin of Spe-

cies: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s.

184)

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20 .yüzy›lda geliflen genetik

bilimiyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin

sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böy-

lece do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etki-

siz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için

1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha

yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwi-

nizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤ifliklik sebebi"
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olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi

d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bozul-

malar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan

model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyon-

larca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gi-

bi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik

bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia et-

mektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek

vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her zaman

için canl›lara zarar verirler. Bunun nedeni çok basittir: DNA

çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluflan

herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir. 

Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender ola-

rak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç
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özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliflme meydana geti-

remeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl

bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤i-

flim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde mey-

dana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeye-

cektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihti-

malle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez,

ona y›k›m getirir. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylva-

nia: The Banner Of Truth Trust, 1988.)

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi

gelifltiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonla-

r›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim

mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar›

sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlar-

da mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tah-

rip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al

seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir

fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim meka-

nizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› ol-

mad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kayıtları: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl ol-

du¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifl-

lerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dö-

nüflmüfl ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye

göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman di-

limini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. Bu durumda,

iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara türler"in
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oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men,

bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› ba-

l›k-yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen

özelliklerini tafl›rken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazan-

m›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl

sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olma-

l›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu

teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. E¤er gerçek-

ten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›lar›n›n

ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve

bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rast-

lanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›k-

lam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z

ara-geçifl çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n ya-

flam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› ara-

s›nda bulunabilir. (Charles Darwin, The Origin of Species: A

Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964,

s. 179)
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Darwin'in Yıkılan Umutları
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir

yan›nda hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara ge-

çifl formlar›na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›r-

malarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin bekledikleri-

nin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve ku-

sursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir. 

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir

evrimci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi-

¤imizde, türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli ola-

rak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de-

¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz. (Derek A.

Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the Bri-

tish Geological Association, c. 87, 1976, s. 133)

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir

geçifl formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›k-

maktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›,

bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delil-

dir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir

atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n

tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü

evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda ya-

p›labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya

tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllar-

d›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim

süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› türle-

rinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er

eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde
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sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gere-

kir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Bo-

oks, 1983, s. 197)

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel

bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin

kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

İnsanın Evrimi Masalı
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri

konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

bugün yaflayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›k-

lardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsa-

y›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara

form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan

bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "gü-

ney maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini ve-

rirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türün-

den  baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof.

Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki

anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok

genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl

bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzer-

lik tafl›mad›klar›n› göstermifltir. (Solly Zuckerman, Beyond The

Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 75-94; Charles

E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Gro-

unds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389)

H A R U N  Y A H Y A  ( A D N A N  O K T A R )

163



Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "ho-

mo" yani insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo seri-

sindeki canl›lar, Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir.

Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek

hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü

gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u

asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en

önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapi-

ens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.

(J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific

American, Aral›k 1992)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo

erectus > Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her

birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa
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paleoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo

habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn›

dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir. (Alan Walker, Science,

c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. bask›, New

York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c.

3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölü-

mü çok modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens

neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile

ayn› ortamda yan yana bulunmufllard›r. (Time, Kas›m 1996)

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› id-

dias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard

Üniversitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi

de bir evrimci olmas›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i

bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› homi-

nid (insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za

ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmifl ola-

maz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel

bir geliflme trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natu-

ral History, c. 85, 1976, s. 30)

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali

birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, ya-

ni s›rf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n

evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan

ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithe-

cus fosilleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ün-

lü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir ev-

rimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana

uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.
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Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bi-

limsel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak ka-

bul etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuc-

kerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere

dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan

sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpaze-

nin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zucker-

man'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama"

kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yel-

pazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim ola-

rak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya

ve insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde,

evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin mümkün ol-

du¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu

kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri

bile mümkündür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower,

New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19)

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne ina-

nan birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir

biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda,

isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›-

n› bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle

özetleyelim. Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu id-

dia etmektedir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz

atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve son-

ras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er canl›lar› ve insan› mey-
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dana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan

karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi-

¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçi-

rilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konu-

da bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduk-

lar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na

"Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›-

s›nda bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum

gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flart-

larda bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› ge-

rekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›-

fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da

(bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein

doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem ver-

sinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varil-

lerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. 

Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak

nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin

bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n

var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest

olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle

bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryala-

r›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri,

zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurma-

lar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri,

üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kele-

bekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini

oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› var-

l›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltu-
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ramazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp,

sonra art arda baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bu-

lan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen

profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün ya-

ratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi

ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›-

¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu-

¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di-

¤er konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" soru-

suna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde re-

tinaya ters olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›n-

dan elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›n-

daki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu

elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkez-

de görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflüne-

lim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k

beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi deni-

len yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›-

laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri ka-

ranl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüz-

y›l teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤laya-

mam›flt›r. Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan el-

lerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu

anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir



yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünya-

n›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl tele-

vizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu

netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev te-

sisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›m-

lar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu an-

da elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve ka-

lite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki bo-

yutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir

perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yap-

maya, gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet,

üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da göz-

lük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu

suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›t-

tan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net

ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da

mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan me-

kanizman›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi

biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda

olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti

meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin bira-

raya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü olufltu-

ran alet tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü gö-

rüntünün de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum

kulak için de geçerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kep-

çesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses

titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu tit-

reflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir.
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Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duy-

ma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gi-

bi sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar

gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men

en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir

orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm

gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beynini-

zin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in ha-

kim oldu¤u görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümi-

diyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlar-

ca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, bir-

çok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalar-

dan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan

binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u

netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. 

En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli mü-

zik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm›

kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik

setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka

duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan

sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir

zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›la-

maz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum,

insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. fiimdiye kadar insa-

no¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak ka-

dar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. Ancak görme

ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir ger-

çek daha vard›r.
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Beynin İçinde Gören ve

Duyan Şuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfoni-

leri, kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uya-

r›lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya

biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤u-

na dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en

önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elekt-

rik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kim-

dir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm

bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve si-

nir hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden

ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorula-

ra hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n ya-

ratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, se-

si duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde

düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içinde-

ki birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat›

üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'›

düflünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir İnanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel

bulgularla aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir.

Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r,

öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etki-
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si yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflama-

d›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin

bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Ni-

tekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok

düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teori-

si ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insan-

lar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bi-

le çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için,

kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl oluflu-

dur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar

ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist

aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversite-

si'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir ev-

rimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim

adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden

kabul edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünya-

ya materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin

yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a

priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›k-

lama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurgulu-

yoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi

bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. (Richard

Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review

of Books, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤-

runa yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dog-

ma, maddeden baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu ne-

denle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r.

Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n,
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zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, bali-

nalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle,

yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin için-

den olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bi-

lime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle

"‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü sa-

vunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan

insanlar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün

bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yara-

t›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenle-

yen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin

En Etkili Büyüsüdür
Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir

ideolojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n›

kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n

hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir

iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, bü-

yük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi

dolduran ve bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, ak-

leden, bulufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin,

Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charl-

ton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon

a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik,

bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültür-

lü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya ta-

rihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak ye-
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rinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece

akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan ta-

n›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan

gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia

daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›-

n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile

yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar›

buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir kör-

lüktür. 
Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›l-

s›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve
gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetin-
de bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar

için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve

kulaklar›n› mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler

vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri

vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflit-

mezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar.

‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah baflka ayetlerde de, bu insanlar›n mucizeler görseler
bile inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yu-

kar› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, bel-

ki biz büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Su-

resi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili ol-
mas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150
y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamaya-
cak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç
insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla
dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört
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bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir

kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin,

ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›-

l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezege-

nini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana

getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu

olan baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkiledikle-

rini Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bil-

dirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Fira-

vun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n top-

land›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle

karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergile-

melerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n

gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve

(ortaya) büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldat-

macalar"la -Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hep-

sini büyüleyebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k

Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayet-

teki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›r-

lat›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› der-

leyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n

bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl

oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler.

(Araf Suresi, 117-119)

Ayette de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek

etkileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun

anlafl›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Gü-

nümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son

derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatla-

175

H A R U N  Y A H Y A  ( A D N A N  O K T A R )



r›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler
tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük
duruma düfleceklerdir. 

Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist

bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm

Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu

flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alan-

larda, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malze-

melerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu

kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla

kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r. (Malcolm Mugge-

ridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980,

s.43)

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecek-
te insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar
ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en
fliddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, bü-
yük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden
kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen
birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flafl-
k›nl›kla düflünmektedir.176

... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden

baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, 

hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)


