






OKUYUCUYA
•Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer
ayrılmasının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini
oluşturmasıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden
Darwinizm, 150 yıldır pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya
düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu
gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm
insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki tek
bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu nedenle her kitabımızda bu konu-
ya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

•Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın
tüm kitaplarında imani konular Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta,
insanlar Allah'ın ayetlerini öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedirler.
Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyanın aklında hiçbir şüphe veya so-
ru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır. 

•Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların
yediden yetmişe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu
etkili ve yalın anlatım sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyi-
mine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme konusunda kesin bir tavır sergi-
leyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve an-
latılanların doğruluğunu inkar edememektedirler.

•Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabile-
ceği gibi, karşılıklı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan
istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitapları birarada okumaları, ko-
nuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmaları açısın-
dan yararlı olacaktır.

•Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanın-
masına ve okunmasına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır.
Çünkü yazarın tüm kitaplarında ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür.
Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapların diğer
insanlar tarafından da okunmasının teşvik edilmesidir.

•Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise
önemli sebepleri vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiği-
miz özellikleri taşıyan ve okumaktan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla ay-
nı vasıflara sahip daha birçok eser olduğunu görecektir. İmani ve siyasi ko-
nularda yararlanabileceği zengin bir kaynak birikiminin bulunduğuna şahit
olacaktır.

•Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüp-
heli kaynaklara dayalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya
dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükle-
yen anlatımlara rastlayamazsınız. 









Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yı-
lında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamam-
ladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim
gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek
çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlık-
larını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan
karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 30.000 resmin yer aldığı toplam
45.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 60 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki pey-
gamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve

Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapağın-
da Resulullah'ın mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, ki-

tapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve
son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmekte-

dir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah'ın sünne-
tini kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm
temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak
susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve ke-
mal sahibi olan Resulullah'ın mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duası
olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini dünyaya ulaştır-
mak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani konu-
lar üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve
sapkın uygulamalarını gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan
Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna

Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya,
Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın da-
ha pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce,
Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce,
Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca,

Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca,
Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor),
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Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullanılıyor),
Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurtdışında geniş bir oku-
yucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

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

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

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

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

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

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın iz-
niyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğru-
luk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır, bunu
görmektesiniz. Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye

sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan
türetip yayıverdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle

orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. 
(Lokman Suresi, 10)
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Pek çok böcek çiçeklerden polen taşır ama hiçbiri arılar ka-
dar verimli sonuç alamaz. Bunun en önemli nedeni arıların
polen toplamaya son derece elverişli olan vücut yapılarıdır.
Polen toplama işi yoğun bir çalışma gerektirir, çünkü arının
uzun süre çalışıp toplayarak kovana taşıdığı polen paketi an-
cak bir çifttir. Oysa tek bir petek gözünün polenle dolması
için ortalama 20 çift polen paketine gereksinim vardır. Bu da
arıların hiç durmadan hareket halinde olması demektir.
www.harunyahya.net
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"... Biz gökten tertemiz bir su indirmekteyiz.
Onunla ölü bir beldeyi (toprağı) canlandırmak
ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan

birçoğunu onunla sulamak için." 
(Furkan Suresi, 48-49)

www.yasananahirzaman.com 
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Bütün bitkiler gerekli olan maddeleri topraktan alabile-
cekleri bir dağıtım şebekesiyle donatılmışlardır. Bu şebe-
ke topraktan temin edilen mineralleri ve suyu, gerekli
miktarlarda olacak şekilde ihtiyaç duyulan merkezlere en
kısa zamanda iletir. Taşıma işleminin yapılacağı bitkinin
büyüklüğü ne olursa olsun, taşıma sistemini oluşturan
borular yaklaşık olarak 0.25 mm (meşede)-0.006 mm. (ıhla-
murda) genişliğe sahiptir. 
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"Şimdi siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz
mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yok-
sa indiren Biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu

tuzlu kılardık; şükretmeniz gerekmez mi?" 
(Vakıa Suresi, 68-70)
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Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir?
Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz? 

(Nahl Suresi, 17)

www.guzelelestiriler.com
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Allah, herşeyin Yaratıcısı'dır. 
O, herşey üzerinde vekildir.  

(Zümer Suresi, 62)

www.harunyahyakulliyati.com
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Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz?
Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi
gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, 

yoksa Yaratıcı Biz miyiz?
(Vakıa Suresi, 57-59)

www.hucredekidetay.com
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"Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi 
anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan

bir süre gelip-geçti. Şüphesiz Biz insanı,
karmaşık olan bir damla sudan yarattık..." 

(İnsan Suresi, 1-2)

www.kadernedir.com
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50 milyon yıllık bu kızılağaç yaprağı, canlıların milyonlarca
yıldır değişmeden kaldıklarını gösteren milyonlarca örnek-
ten bir tanesidir. Evrimcilerin ara tür olarak iddia ettikleri bir
düzine kadar fosil aslında hiçbir şekilde ara fosil özelliği
göstermeyen farklı türde kompleks canlılara aittir. Bunların
bir kısmının da sahtekarlık örnekleri olduğu kesin olarak or-
taya çıkmıştır. Fosiller yaratılışı ispat etmektedirler.

54 - 37 milyon yıllık  kızılağaç
yaprağı fosili (altta)

Günümüzde  yaşamakta olan
kızılağaç yaprağı (yanda)



21

Örümceklerin hep örümcek, arıların hep arı, vatozların hep
vatoz olması gibi tavşanlar da hep tavşan olarak var olmuş-
lardır. Evrimin geçersizliğini gösteren sayısız fosil bulgusu
karşısında, Darwinistlere düşen yenilgiyi kabul etmektir.
Resimdeki 33 milyon yıllık tavşan fosili de, Darwinistlerin
yenilgisini bir kez daha vurgulamakta, tüm canlıları
Rabbimiz olan Allah'ın yarattığı gerçeğini göstermektedir. 

33 milyon yıllık 
tavşan kafatası fosili 
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Yılan, timsah, dinozor ya da kertenkele gibi çok farklı sürüngen sı-
nıflamaları arasında aşılmaz sınırlar vardır. Evrimciler, bu farklı
gruplar arasında, yapılarına bakarak kendilerince evrimsel süreçler
hayal ederler. Ama bu varsayımların fosil kayıtlarında bir karşılığı
yoktur. Öte yandan her bir sürüngen türünün kendine has özellik-
lerle bir anda var olduklarının ve var oldukları müddetçe hiçbir de-
ğişikliğe uğramadıklarının sayısız fosil delili bulunmaktadır. Bu
delillerden biri de resimde görülen 50 milyon yıllık yılan fosilidir. 

50  milyon yıllık yılan 
fosili (üstte)

(Yanda) Milyonlarca yıl önceki
haliyle tıpatıp aynı olan
günümüz yılanı görülmektedir.



23

Mürekkep balıklarının tarih boyunca hep mürekkep balığı
olarak var olduklarının ispatı olan resimdeki 95 milyon yıllık
fosil, evrimcilerin iddialarına meydan okumaktadır.
Mürekkep balıklarının evrim geçirdiğine dair en küçük bir
delil dahi öne süremeyen evrimciler, fosil kayıtları karşısın-
da büyük perişanlık içindedirler.  

En üstte Lübnan’da bulunmuş 95 milyon yıllık mürekkep balığı fo-
sili görülüyor. Hemen altında da günümüzde yaşayan ve 95 milyon
yıl önceki ile aynı özelliklerde olan bir mürekkep balığı.

www.kafatasifosilleri.com 
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Deniz yıldızları genellikle deniz dibinde yaşarlar, 7000 met-
re derinliğinde yaşayan türleri bulunmaktadır. Yaklaşık ya-
rım milyar yıldır hiç değişmeden soylarını devam ettiren bu
canlılar karşısında evrimciler çaresizlik içindedir. Çünkü söz
konusu canlılar on milyon değil, yüz milyon değil, iki yüz
milyon değil, yaklaşık beş yüz milyon yıldır aynıdırlar. 

Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490-443 milyon yıl
Bölge: Fas

(Solda) Günümüzde yaşayan
deniz yıldızı örneği

www.darwinizmvefosiller.com 



25

Darwinistlerin kaplumbağanın kabuklu yapısına, dokularına
bir açıklama getirebilmeleri gerekmektedir. Tüm bunların ha-
yali evrimsel süreçte nasıl tesadüfen geliştiğini gösterebilmeli
ve buna dair deliller ortaya koyabilmelidirler. Darwinistlerin
karşılaştıkları şey, daima -resimde görülen 37 - 23 milyon yıllık
kaplumbağa fosili örneğinde olduğu gibi- yaşayan fosiller ola-
caktır. 

37-23 milyon yıllık 
kaplumbağa fosili (üstte)

www.mutasyonlar.com  
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Bu kurbağa cinsinin bir kısmı arka ayaklarıyla toprağı kazarak
toprak içerisinde, bir kısmı da sulu ortamlarda yaşar.
Darwinistler amfibiyenlerin sözde atasının balıklar olduğunu
iddia ederler. Ancak bu iddialarını delillendirebilecek hiçbir
bulguları yoktur. Tam tersine bilimsel bulgular, iki tür arasın-
da çok büyük anatomik farklılıklar olduğunu ve birinin diğe-
rinden türemiş olmasının imkansız olduğunu göstermektedir.
Bu bilimsel bulgulardan biri de fosil kayıtlarıdır. 

(Yukarıda) 50 milyon yıllık 
kurbağa fosili.

(Sağda) Milyonlarca yıl önce  de
yaşamış kurbağaların günümüze
hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiş
örneği görülmektedir.
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Genellikle tropik bölgelerde yaşayan timsahların bilinen en
eski örnekleri bundan yaklaşık 200 milyon yıl önce yaşamış-
tır. Timsahların yüz milyonlarca yıl boyunca değişmediğini
kanıtlayan fosil bulguları aynı zamanda evrimi çürütmekte
ve tüm canlıları Allah'ın yarattığı gerçeğini göstermektedir. 

54-37 milyon yıllık
timsah kafası fosili

www.darwinisttelkinler.com



Fosil kayıtları evrim teorisine en büyük darbeyi indiren
bulgulardan biridir, çünkü;
1. Evrimciler canlıların sürekli küçük değişiklikler geçi-
rerek ilkelden gelişmişe doğru ilerlediğini iddia ederler.
Fosil bulguları ise canlıların yüz milyonlarca yıl boyunca
en ufak bir değişime dahi uğramadığını ispatlamıştır.
2. Evrimciler tüm canlıların hayali bir ortak atadan türe-

www.inkaredenevrimciler.com

Yanda: Lübnan’da
bulunmuş 95 milyon
yıllık zargana fosili.

Altta: Günümüzde
yaşayan bir zargana.

Belonidae familyası-
na dahil olan zarga-
nalar, ince uzun bir
yapıya sahiptir.
Sıçrayarak su yüzeyi-
ne çıkabilir ve kuy-
rukları üzerinde yeni-
den suya dönebilirler.
Bunu, düşmanların-
dan kaçma yöntemi
olarak kullanırlar.
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Üstte 208-146 milyon yıllık
bir karides fosili görülüyor.
Almanya’da bulunan bu 
fosilin yanda görülen günü-
müz karidesi ile arasında
hiçbir fark yoktur.

diklerini öne sürerler. Bugüne kadar canlı türlerinin atası
olarak kabul edilebilecek tek bir tane dahi fosil örneğine
rastlanmamıştır.
3. Evrimciler, canlıların birbirlerinden türediklerini ve
bunu gösteren ara geçiş formları olduğunu söylerler. 150
yıldır yapılan araştırmalar sonucunda bir tane bile ara
canlılara ait fosil bulunmamıştır. 

www.bocekfosilleri.com
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23-5 milyon yıllık
sırtlan kafası fosili

Günümüz sırtlanı (aşağıda)

Darwinistlerin bilim dışı iddialarına göre sürüngenler yalnızca
kuşların değil, aynı zamanda memelilerin de atasıdır. Ancak bu
iki canlı sınıflaması arasında çok büyük farklar vardır. Acaba
nasıl olmuştur da, bir sürüngen, vücut ısısı üretmeye başlamış,
bu ısıyı kontrol edecek bir terleme mekanizması oluşturmuş,
pullarını tüylerle değiştirmiştir? Evrimciler bu sorulara doyuru-
cu tek bir bilimsel cevap verememişlerdir. Ayrıca tek bir ara
form fosilinin dahi bulunamamış olması da bunun bir delilidir.
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25 milyon yıllık yaban
arısı fosili

Dönem: Oligosen
Yaş: 25 milyon yıllık
Bölge: Santiago,
Dominik Cumhuriyeti

Scelionid yabanarıları genelde dökülmüş yapraklar altında yaşar-
lar. Bu arıların çok fazla böcek türüne, özellikle bunların yumur-
talarına zarar verdikleri bilinmektedir. Resimdeki Scelionid arısı
uçarken fosilleşmiştir. Günümüzdeki örneklerinden hiçbir farkı
yoktur. 25 milyon yıllık Scelinoid yaban arısı amberi, diğer tüm
canlılar gibi, yaban arılarının da evrimleşmediğini, bir anda mü-
kemmel özelliklere sahip olarak yaratıldıklarını göstermektedir. 

www.bocekfosilleri.com 
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GİRİŞ

B ir çok in san şir kin bü yük bir sap kın lık ol du ğu nu du yar,
ama bu nun ken di siy le uzak tan ya da ya kın dan il gi li ol du -

ğu nu hiç dü şün mez. Müş rik le rin, ya ni şirk ko şan la rın, sa de ce
taş tan ya da tah ta dan oyul muş to tem le re sec de eden in san lar
ol duk la rı nı sa nır. Ona gö re müş rik ler, sa de ce Pey gam be ri miz
(sav)'den ön ce Ka be'de ki put la ra ta pan ca hi li ye Arap la rı ve on -
la ra ben zer il kel put pe rest ler dir. 

Oy sa şirk, sa de ce tah ta dan oyul muş put la ra tap mak la sı nır lı
bir kav ram de ğil dir ve sa nı la nın ak si ne pek çok top lum da yay -
gın dır. İn sa nın Al lah'ın rı za sı na mu ha lif ola rak me det um du ğu,
rı za sı nı ara dı ğı her var lık, Al lah'ın rı za sı na ter cih et ti ği her şey
Al lah'tan baş ka edin di ği bi rer sah te ilah tır as lın da. Bu ne den le
şir ki uzak gör me mek, ak si ne in sa nın çok ya kı nın da ola bi le ce ği -
ne ih ti mal ver mek ge re kir. Bu nun la bir lik te şirk, in sa nın ka çın -
ma sı ge re ken gü nah la rın en ba şın da gel mek te dir. Çün kü bu,
Al lah'a kar şı iş le ne bi le cek bü yük bir suç tur. Al lah'la bir lik te
baş ka bir ilah edi ne rek O'na or tak koş mak, if ti ra et mek, el bet -
te ki en bü yük su çu iş le mek ve say gı ya uy gun ol ma yan bir tu -
tum için de ol mak an la mı na ge lir. İş te bu yüz den Al lah di le di ği
gü na hı af fe de ce ği ni an cak şir ki af fet me ye ce ği ni, şir kin as lın da
bü yük bir sap kın lık ol du ğu nu Ku ran'da bil dir miş tir. Al lah bir
ayet te şöy le bu yur mak ta dır:   



Hiç şüp he siz, Al lah, Ken di si' ne şirk ko şan la rı ba ğış la -
maz. Bu nun dı şın da ka lan lar ise, (on lar dan) di le di ği -
ni ba ğış lar. Kim Al lah'a şirk ko şar sa el bet te o uzak
bir sa pık lık la sap mış tır. (Ni sa Su re si, 116)

İş te şirk ten sa kın ma nın öne mi bu ra da yat mak ta dır. Al lah'ın
bu ka dar ehem mi yet le üze rin de dur du ğu, ba ğış la ma ya ca ğı nı
bil dir di ği, sap kın lık ola rak ni te len dir di ği bir gü nah el bet te ki
Müs lü man la rın en çok ka çı na cak la rı du rum dur. Üs te lik bun la -
rın ya nı sı ra Ku ran'ın pek çok ye rin de Al lah mü min le ri şir ke
kar şı uyar mış, on la rı bu bü yük kö tü lük ten önem le sa kın dır mış -
tır. Ku ran'da, Hz. Lok man'ın oğ lu na ver di ği bil di ri len, "Ey oğ -

lum,  Al lah'a şirk koş ma. Şüp he siz şirk, ger çek ten bü yük

bir zu lüm dür" (Lok man Su re si, 13) şek lin de ki öğüt de bun la -
ra bir ör nek tir. Şir kin bu de re ce önem li bir ko nu ol ma sı nın bir
di ğer se be bi ise in sa nın amel le ri nin bo şa git me si ne ve hüs ra na
uğ ra ma sı na ne den ol ma sı dır. Bu ger çek Ku ran'da şöy le bil di ril -
mek te dir:

An dol sun, sa na ve sen den ön ce ki le re vah yo lun du
(ki): Eğer şirk ko şa cak olur san, şüp he siz amel le rin
bo şa çı ka cak ve el bet te sen, hüs ra na uğ ra yan lar dan
ola cak sın. (Zü mer Su re si, 65)

Açık ça gö rül dü ğü gi bi Al lah'a şirk koş mak son de re ce teh li -
ke li, in sa nı ce hen ne me ka dar sü rük le ye bi le cek bir gü nah tır. Bu
ne den le Al lah'tan kor kan ve O'nun cen ne ti ni uman bir ki şi nin
bu teh li ke ye kar şı dik kat li ol ma sı ge re kir. An cak dik kat li ola bil -
mek için de ön ce lik le şir ki ta nı mak, ne le rin şir kin kap sa mı na
gir di ği ni bil mek ge re kir. Bu nu bi len in san Al lah kor ku su na sa -
hip se bu gü na hı iş le mek ten şid det le sa kı na cak tır.

Bu ki tap, şir ki Ku ran'da açık lan dı ğı ger çek an la mıy la ta rif et -
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mek ve ba zı kim se ler ta ra fın dan nor mal sa yı lan pek çok dav ra -
nı şın ger çek te şir kin ta ken di si ol du ğu nu an lat mak ama cıy la ha -
zır lan mış tır.  

Umu lur ki, ama cı na ula şır ve bir kı sım in san la rın tüm bu put -
la rı bı ra kıp, sa de ce ve sa de ce ger çek Rab bi miz olan Al lah'a kul -
luk et me le ri ne ve si le olur.  An cak şu nu da ha tır lat mak ge re kir
ki ki şi nin bu teh li ke yi ken di sin den uzak gör me si, bun dan müs -
tağ ni ol ma sı, ken di sin de şir kin ke sin lik le ol ma dı ğı nı dü şün me si
ona çok bü yük za rar ge ti re bi lir. Çün kü böy le bir in san ko nu yu
dü şün me ye da hi ge rek gör me ye cek, ko nu hak kın da an la tı lan la -
rı, ve ri len ör nek le ri üze ri ne al ma ya cak ve do la yı sıy la eğer şir k
için de ya şı yor sa, böy le ya şa ma ya de vam ede cek tir. Bu nun so nu -
cun da ise şirk için de öle cek ve Al lah'ın hu zu ru na böy le bir gü -
nah ile çı ka cak tır. Bu ise, hiç bir Müs lü ma nın is te me ye ce ği bir
du rum dur. 

Bu ne den le ya pıl ma sı ge re ken bu ki tap ta an la tı lan la rı ki şi nin
san ki ken di si ne an la tı lı yor muş gi bi sa mi mi yet le oku ma sı, üze -
rin de sa mi mi yet le dü şün me si ve ve ri len ör nek le re ben zer ha -
ta la ra düş mek ten, hat ta şir ki an dı rır bir ta vır ser gi le mek ten
da hi şid det le ka çın ma sı dır. Bu şe kil de dav ra nan ki şi el bet te ki
ka zanç lı çı ka cak tır. Çün kü in san aciz ve ha ta ya dü şe bi len bir
var lık tır. An cak önem li olan ha ta yap mak de ğil ha ta yı an la yıp
he men vaz geç mek tir. 

Bu ra da ele alı nan ko nu ya ni şirk ise çok teh li ke li bir ha ta ol -
du ğu için ki şi nin böy le bir gü na ha gir mek ten çok kork ma sı,
ken di si ni bu ko nu da sü rek li kont rol et me si ge re kir. İn sa nın
ola sı ha ta la rı baş tan red det mek ye ri ne, ha ta lı ola bi le ce ği ne ih -
ti mal ve re rek üze ri ne al ma sı her za man ka zanç lı çık ma sı na ve -
si le ola cak tır.
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ŞİRK NEDİR?

Ş irk, ke li me ma na sı ola rak "or tak lık" de mek tir. Şirk te ri mi,
Türk çe Ku ran me al le rin de, yer yer Al lah'a "eş koş mak",
"or tak koş mak" ola rak da ter cü me edil miş tir.

Ku ran'da bil di ri len ger çek ise Al lah'tan baş ka İlah ol ma dı ğı -
dır. Bu ger çek, Ku ran'da "La ila he il lal lah" hük mü ile ha ber ve -
ri lir. Bu ifa de Ku ran'da pek çok ke re ler önem le tek rar la nır ve
ima nın önem li bir şar tı ola rak vur gu la nır. Yal nız bu nok ta nın
Müs lü man lar ta ra fın dan çok iyi kav ra nıl ma sı ve de rin le me si ne
dü şü nül me si ge re kir. Zi ra Al lah'ın tek güç ve kud ret sa hi bi ol -
du ğu, tek İlah ol du ğu çok ke sin bir ger çek tir, fa kat bu ger çe ği
yal nız ca za hir ma na sıy la de ğer len dir mek bü yük yan lış olur. Ku -
ran'a bak tı ğı mız da, bu te mel ger çe ğin ak si ne bir inanç, tu tum
ve dav ra nı şın şirk ol du ğu nu gö rü rüz. Bu ne den le şir ki en ge nel
an lam da, "La ila he il lal lah" ger çe ği nin dı şın da, Al lah'tan baş ka
"güç ve kud ret sa hip le ri", "ilah lar" ol du ğu gi bi (Al lah'ı ten zih
ede riz) yan lış bir ta vır ve an la yı şa sap lan mak şek lin de ta nım la -
ya bi li riz.

Bu ra da İlah te ri mi nin ne an la ma gel di ği ni bil mek el bet te ko nu -
nun özü nü an la mak açı sın dan ol duk ça önem li dir. Bi zim için
önem li ve ge çer li olan ta nım Ku ran'da ta rif edi len dir. Ku ran'da
Al lah bi ze Ken di si'ni bir çok sı fa tıy la ta nıt mış ve baş ka İlah ol ma -
dı ğı nı bil dir miş tir. Bu ra dan da an la şıl mak ta dır ki İlah, Al lah'ın Ku -
ran'da bil di ri len bu sı fat ve özel lik le ri ne sa hip olan var lık tır. Do -
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la yı sıy la ye ga ne İlah Al lah'tır. Al lah'ın sı fat la rı na sa hip olan baş ka
hiç bir var lık yok tur ve ola maz. Bu yüz den Al lah'ın her han gi bir
sı fa tı na baş ka sı nın sa hip ol du ğu nu id di a et mek "Al lah'tan baş ka
ilah lar edin mek", di ğer de yim le "şirk koş mak" an la mı na ge lir. 

Bu ra da in ce bir ay rı mı be lirt mek ye rin de ola cak tır. Ör ne ğin,
Al lah'ın sı fat la rın dan bi ri olan "Ga ni" ya ni "Zen gin" te ri mi in san -
lar için de kul la nı lır. El bet te bu vas fı kul lan ma nın, bu ki şi nin ma -
li du ru mu nu ta rif et mek açı sın dan hiç bir sa kın ca sı yok tur. An -
cak, şir ke yol açan du rum bu zen gin li ğin ki şi nin ken di sin den
kay nak lan dı ğı nı zan net mek tir. Du rum böy le olun ca zen gin li ğin
ger çek sa hi bi nin Al lah ol du ğu unu tu lur. Bu ki şi nin sa hip ol du ğu
her şe yi ona Al lah'ın ver di ği, Al lah'ın Ga ni sı fa tıy la bu ki şi de te -
cel li et ti ği, ver di ği her şe yi di ler se bir an da ge ri ala bi le ce ği gö z
ar dı edil miş olur. Do la yı sıy la Al lah'tan baş ka her ke sin mut lak
fa kir ve aciz ol du ğu, an cak di le di ği kul la rı üze rin de di le di ği sı fat -
la rıy la te cel li ede bi le ce ği dü şü nül me miş olur. Bu nun so nu cun da
o ki şi sa hip ol du ğu mal, mülk ve zen gin li ğin ger çek sa hi bi zan -
ne di le rek, onun ken di li ğin den böy le bir sı fa ta sa hip ol du ğu, zen -
gin li ği nin ken di sin den kay nak lan dı ğı sa nı lır. Bu çok ca hil ce bir
yak la şım dır ve şir ke yol aça bi lir. Çün kü bu ba kış açı sıy la ha re -
ket edil di ğin de Al lah ta ma men unu tu lur ve o ki şi ye as la ger çek -
li ği ol ma yan sah te bir ilah lık vas fı ve ril miş olur. (Al lah'ı ten zih
ede riz)

Doğ ru olan ta vır ise zen gin li ğin asıl sa hi bi nin Al lah ol du ğu nu
bil mek, O'nun gök le rin ve ye rin mül kü nün tek ha ki mi ol du ğu -
nu tak dir et mek ve in sa na ver di ği bu zen gin li ği Al lah'ın di le di -
ği an da ala bi le ce ği nin de bi lin cin de ol mak tır. Zen gin lik ve ri len
ki şi yi de ğer len di rir ken de onun zen gin ya da fa kir ol ma sı
önem li ol ma ma lı, onun Al lah'ın bir ku lu ol du ğu dü şü nül me li dir.
Ör ne ğin bu ki şi nin ai le üye le ri ma lın asıl sa hi bi ola rak onu gö -
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rür ler se, yal nız ca on dan me det umar lar sa, ma lın esas ma li ki nin
Al lah ol du ğu nu unu tur lar sa bu çok yan lış bir ba kış açı sı olur.
Ay nı şe kil de bu ki şi nin ya nın da ça lı şan in san lar da ken di le ri ni
ye di ren ve içi re nin, ba rın dı ra nın Al lah ol du ğu nu unut ma ma lı -
dır lar. Al lah'ı unu tup, pat ron la rı nı müs ta kil bir güç ola rak de -
ğer len di rir ler se bu çok bü yük bir akıl sız lık olur. Ni te kim bu
ger çek in san la ra Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir: 

"… Ger çek şu ki, si zin Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız,
si ze rı zık ver me ye güç ye ti re mez ler; öy ley se rız kı
Al lah'ın Ka tın da ara yın, O'na kul luk edin ve O'na
şük re din. Siz O'na dön dü rü le cek si niz." (An ke but Su -
re si, 17)

Bütün bunların yanısıra Kuran'da Allah'tan başka güç ve kuv-
vet sahibi olmadığı bildirilir. (Kehf Suresi, 39) Allah'ın yarattığı
varlıkların sahip oldukları gibi görünen güç ve kuvvet ise ger-
çekte Allah'a ait olan sonsuz gücün onlardaki küçük bir yansı-
masıdır. Allah dilediği anda bu gücü kendilerinden geri alabilir.
Bu nedenle bir kimseyi, Allah'ın kendisine bu dünyada geçici
olarak ve imtihan için verdiği güç ve kudret nedeniyle gözde
büyütmek, ona bu anlamda hayran olmak, bu gücü ona aitmiş
gibi görmek bir nevi onu ilahlaştırmak olur. (Allah'ı tenzih ede-
riz) Gerçekte büyük görülmesi, hayran olunması, kendisinden
medet umulması gereken yegane mutlak güç Allah'tır. Bu ger-
çek Kuran'da şöyle bildirilir:

On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler.
Şüp he siz Al lah, güç sa hi bi dir, Aziz dir. (Hac Su re si,
74)

Ay nı man tık Al lah'ın ya rat tık la rın da te cel li eden, ya ni yan sı yan
di ğer tüm sı fat la rı için de ge çer li dir. Bun la rı de ğer len di rir ken
de bu sı fat la rın asıl sa hi bi nin Al lah ol du ğu nu bil mek, in san lar da
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gö rü le nin yal nız ca bir te cel li ol du ğu nu id rak et mek ge re kir.

Şir kin çı kış nok ta sı: "Ben lik ver me"

Şirk kav ra mı nın te me lin de Al lah'ın ya rat tık la rı na "ben lik ver -
me", ya ni et ra fın da ki ki şi le re ve eş ya la ra Al lah'tan ba ğım sız,
müs ta kil var lık lar mış gö züy le bak ma gi bi çar pık bir yak la şım bu -
lun mak ta dır. Bu yan lış ba kış açı sı na gö re hem Al lah'ın sa hip ol -
du ğu zen gin lik, gü zel lik, güç ve ih ti şam var dır hem de in san la -
rın. Ya ni in san ların da müs ta kil ola rak bu şe kil de zen gin li ğe, gü -
ce, ih ti şa ma sa hip ol du ğu ya nıl gı sı dır bu. An cak bir kim se ye ve -
ya bir eş ya ya böy le çar pık bir an la yış la bak mak, onun sa hip ol -
du ğu özel lik le ri ken di sin den bil mek, bu özel lik le rin on da ba ğım -
sız ve mut lak ola rak var ol du ğu nu san mak, bun dan do la yı o ki -
şi ye de ğer ver mek ya da on dan kork mak ona ben lik ver mek
de mek tir. 

Bu çar pık ba kış açı sı şir kin çı kış nok ta sı nı oluş tu rur. İler le yen
bö lüm ler de de in ce le ye ce ği miz gi bi her tür lü şirk çe şi di nin, müş -
rik tav rı nın ar dın da bu ben lik ver me ya nıl gı sı var dır. Oy sa sa mi -
mi bir mü min ön ce ima nı nı "mu vah hid", ya ni Al lah'ı bir le yen,
O'na hiç bir şe yi şirk koş ma yan bir te mel üze ri ne kur ma lı dır. Bu -
nun için de her ke sin ve her şe yin, var lık la rı nı Al lah'a borç lu ol du -
ğu nu her an ha tır la ma sı ge rek li dir. Her şey ve her kes Al lah'ın di -
le me siy le var ol muş tur. Var lık la rı nı Al lah ayak ta tut mak ta dır ve
di le di ği an di le di ği ni yok edip or ta dan kal dı ra bi lir. Ay rı ca her ke -
se ve her şe ye sa hip ol duk la rı tüm özel lik le ri ve ren de yi ne Yüce
Al lah'tır. Güç, im kan, ze ka, gü zel lik, şöh ret, ma kam Al lah'ın di -
le me siy le olan özel lik ler dir. Al lah di le di ği an da bun la rı ki şi nin
elin den ala bi lir. Bu, Al lah'a gö re çok ko lay dır. Al lah her yer de
ve her kes te de ği şik şe kil ler de te cel li eder. İn san lar çev re le rin -
de hep bu te cel li le ri sey re der ler. Al lah'a iman eden bir in sa nın,
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hiç bir şe yin Al lah'tan ba ğım sız müs ta kil bir var lı ğı ol ma dı ğı nı bu
şe kil de kal bi ne iyi ce yer leş tir me si ge rek li dir. An cak bu ger çe -
ğe uy gun bir inanç, dü şün ce ve dav ra nış bi çi mi içe ri sin de bu -
lun du ğun da şir ke düş mek ten ken di ni kur ta ra bi lir.

Şirk ko şan la rın ge çer siz ma ze ret le ri

Şirk, tev hid, kul luk, iba det gi bi kav ram la rın ger çek an lam la rı -
nı en gü zel ve en doğ ru ola rak öğ re ne bi le ce ği miz kay nak Ku -
ran ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleridir. Bu ne den le, her ko -
nu da yal nız ca Al lah'ı İlah edi nen bir ta vır ve an la yı şa, inanç ve
dav ra nı şa sa hip ola bil mek ve şirk ten ko ru na bil mek, an cak ve
an cak Ku ran'ı ve hadisleri oku yup an la mak la ve ek sik siz bir bi -
çim de uy ma ya ça lış mak la ger çek le şir. Do la yı sıy la, ki şi nin iman
et ti ği ve Ku ran'ın hak ol du ğu nu bil di ği hal de inanç, dü şün ce,
ah lak an la yı şı, ya şam tar zı ve de ğer yar gı la rı ba kı mın dan Yüce
Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği öl çü ler den ve mut lak doğ ru lar dan
fark lı kıs tas lar edin me si ve ha ya tı nı bu yan lış kıs tas la ra gö re
dü zen le me si bü yük bir ha ta olur. Ay nı şe kil de Allah'ın emir le -
ri ye ri ne baş ka se çe nek le ri ter cih et me si, çe şit li ge rek çe ler
öne sü re rek Al lah'ın hü küm le ri ni terk et me si de şir ke se bep
olur. 

Bu ko nu da in san han gi ge rek çe yi öne sü rer se sür sün ge çer -
li ol maz. Ör ne ğin bir kim se nin hoş nut lu ğu nu Al lah'ın hoş nut -
lu ğu na ter cih et mek, Al lah'ı ra zı et mek ye ri ne onu ra zı et me -
ye ça lış mak de mek ay rı bir sah te ilah edin mek de mek tir. Bir
kim se den Al lah'tan kor kar gi bi hat ta da ha faz la kork mak, onun
kor ku suy la Al lah'ın emir le ri ni ya da hoş nut ola ca ğı fi il le ri terk
et mek de ay nı an lam da dır. Bir kim se yi Al lah'ı se ver gi bi sev -
mek, o kim se yi Al lah'a or tak koş mak, onu Al lah'ın ya nı sı ra
baş ka bir sah te ilah ola rak gör mek an la mı na ge lir. Ör nek le ri
biraz da ha de tay lan dır mak müm kün dür. Me se la bir ki şi di ni ya -
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şa ma sı ge rek ti ği ni an la dı ğı hal de için de bu lun du ğu or ta mı ya da
çev re yi se bep gös te re rek, on la rın tep ki si ni al ma mak için din -
den ta viz ver di ği ni söy lü yor sa bu, açık bir şirk gös ter ge si dir.
Çün kü bu du rum da Al lah'ın hoş nut ol ma sı nı de ğil de çev re sin -
de bu lu nan ki şi le rin hoş nut ol ma sı nı ter cih edi yor de mek tir.
Ya da in sa nın ai le si ve ya be ra ber ol du ğu in san lar da di ni kav -
ra ya mı yor ola bi lir, böy le bir du rum da ki şi nin on la rı üz me mek
adı na di nin ge rek le ri ni terk edip, ta viz ver me si de ay nı teh li ke -
nin be lir ti si dir. Çün kü bu du rum da ya pıl ma sı ge re ken Al lah'ın
rı za sın dan as la ta viz ver me mek, in san la rın hoş nut lu ğu nu de ğil
de Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ter cih et mek tir. İn san el bet te ki ai le -
si ne sev gi ve say gı da ku sur et mek is te mez ama on lar ken di si -
ni de şirk koş ma ya ça ğı rır lar sa o za man ne ya pıl ma sı ge rek ti -
ği ni de yi ne Allah Ku ran'da biz le re şöy le bil di rir: 

Biz in sa na, an ne ve ba ba sı na (kar şı) gü zel li ği (il ke

edin me si ni) tav si ye et tik. Eğer on lar, hak kın da bil gin

ol ma yan şey le Ba na or tak koş man için sa na kar şı ça -

ba har ca ya cak olur lar sa, bu du rum da, on la ra ita at

et me. Dö nü şü nüz Ba na dır. Ar tık yap tık la rı nı zı si ze

ha ber ve re ce ğim. (An ke but Su re si, 8)

Bu du ru ma ve ri le cek en iyi ör nek Pey gam be ri mi z (sav)'in
dö ne mi dir. Pey gam be r Efen di miz (sav) di ni teb liğ et ti ği sı ra lar -
da pek çok in san İs lam'ın hak ol du ğu nu an la mış, Ku ran'ın Yüce
Rabbimiz Al lah'ın ki ta bı ol du ğu nu ve ona uyul ma sı ge rek ti ği ni
kav ra mış tır. Fa kat bu in san lar dan çok azı ger çek ten din ah la kı -
nın ge rek le ri ni ye ri ne ge tir miş ve Pey ga mbe ri miz (sav)’e uy -
muş tur. Ör ne ğin ör tün mey le il gi li ayet ler Hic ret ten son ra ki
dö nem de in di ril miş tir. 

“Şey be kı zı Sa fi ye an la tı yor ve di yor ki: Biz Hz. Ai şe’nin ya nın da iken

bir kı sım ha nım lar Ku reyş li ka dın la rın du ru mu nu ve fa zi let le ri ni an -
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lat mış lar dı. Bu nun üze ri ne Hz. Ai şe bu yur du lar ki; "mu hak kak ki
Ku reyş li ka dın la rın üs tün lü ğü var dır. Ama Al lah’a ye min ede rim ki,
ben An sar’ın ka dın la rın dan da ha çok Al lah’ın Ki ta bı nı tas dik eden ve
Kur’an’a ina nan fa zi let li kim se ler gör me dim." Nur Su re si’nde ki “baş
ör tü le ri ni ya ka la rı nın üzer le ri ne koy sun lar” ayet-i ke ri me si na zil ol -
du ğun da ko ca la rı on la rın yan la rı na git ti ler ve ken di le ri ne Al lah (cc)’ın
bu ko nu da in zal bu yur du ğu aye ti oku du lar. Her bir ki şi ka rı sı na, kı -
zı na, ba cı sı na ve ya kın la rı na bu aye ti oku yor du. İç le rin den hiç bir ha -
nım baş ör tü sü nü ya ka la rı üze ri ne koy maz ol ma dı. Al lah’ın in dir di ği
ki ta bın da ki hük mü ne inan dık la rın dan ve tas dik et tik le rin den ör tü le -
ri ne bü rün dü ler...” (İbn-i Ke sir, Ha dis ler le Ku ran-ı Ke rim Tef si ri,
cilt:11, syf. 5880)

Yi ne te set tür le il gi li ayet ler in di ği dö nem de Müs lü man ka dın -
la rın gü zel ta vır la rıy la il gi li ola rak şun lar ri va yet edi lir: Hz. Ay -
şe (ra di yAl la hu anh)'dan ri va yet edil miş tir:

“Ba şör tü le ri ni ya ka la rı nın üs tü ne koy sun lar”aye ti ni in zal edin ce har -
ma ni ye le ri ni yır ta rak onun la ör tün müş ler dir.” (İbn-i Ke sir, Ha dis ler le
Ku ran-ı Ke rim Tef si ri, cilt:11, syf. 5880)

Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de mü min ka dın lar Ce nab-ı
Al lah’ın te set tür ko nu sun da ki em ri ni hiç te red düt et me den, iş -
te böy le si ne bü yük bir şevk ve is tek le kar şı la mış lar, he men ita -
at et miş ler di. On lar dan son ra ge len Müs lü man lar da ay nı şevk
ve ka rar lı lık la bu em ri ye ri ne ge tir miş ler dir. 

Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de ki ba zı ki şi ler ise için de bu -
lun duk la rı top lum dan ala cak la rı tep ki den kork muş lar, on la rın
teh dit le rin den çe kin miş ler, ma kam la rı nı, pres tij le ri ni yi tir mek -
ten kay gı lan mış lar, Pey gam ber (sav)'e uy duk la rı tak dir de ti ca -
ret le ri nin, ma li iş le ri nin et ki le ne ce ği ni, Müs lü man la ra va kit ayı -
rın ca, di ne hiz met edin ce ken di akıl la rın ca kay ba uğ ra ya cak la -
rı nı dü şün müş ler dir. Ki mi si bu lun duk la rı zor lu or tam ne de niy -
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le gel me si muh te mel kö tü lük ler den ürk müş, ki mi si çöl sı ca ğın -
da Pey gam ber (sav)'le bir lik te yo la çık ma yı zor gör müş, nef si -
nin ra ha tı nı ter cih et miş tir. 

So nuç ta ba kıl dı ğın da bu in san lar bir ta kım ge rek çe ler öne sü -
re rek din den ta viz ver miş ler dir. Ama Ku ran ayet le ri doğ rul tu -
sun da ba kıl dı ğın da bu in san la rın as lın da şirk için de ol duk la rı
he men an la şı lır. Çün kü bu ki şi ler vic dan la rıy la doğ ru yu gör -
dük le ri hal de ya in san la rı, ya top lu mu, ya pa ra yı, ya mev ki le ri -
ni ya da ne fis le ri ni Al lah'ın rı za sı na ter cih et miş ler dir. Al lah'tan
baş ka la rı nı ra zı et me ye ça lış mış lar, Al lah'ın dı şın da var lık lar dan
me det um muş lar dır. Yi ne o dö nem de pek çok in san as lın da
hak ol du ğu nu bil di ği hal de yal nız ca nef sa ni is tek le ri ne de niy le
ve ya nef si nin ra ha tı için din den ta viz ver miş tir. Ki mi si teh li ke
al tı na gir me mek, ki mi si tem bel lik yap mak, ki mi si hiç bir fe da -
kar lık ta bu lun ma mak, ki mi si de nef sa ni is tek le ri ni tat min et -
mek için ödün ver miş ve nef si ni ter cih et miş tir. Ku ran'da Pey -
gam ber (sav)'in ya nın da yer al ma mak için ne fis le ri adı na ba ha -
ne ler öne sü ren in san la rın du ru mun dan şöy le bah se di lir:

"… On lar dan bir top lu luk da: "Ger çek ten ev le ri miz

açık tır" di ye Pey gam ber den izin is ti yor du; oy sa on -

lar(ın ev le ri) açık de ğil di. On lar yal nız ca kaç mak is ti -

yor lar dı." (Ah zap Su re si, 13)

Gö rül dü ğü gi bi Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de ya şa yan bu
in san lar Pey gam ber (sav)'le ve mü min ler le bir lik te ol ma mak,
on lar la be ra ber di ni ya şa ma mak için çe şit li ma ze ret ler öne
sür müş ler dir. Bel ki o an öne sür dük le ri bu ma ze ret le re ken di -
le ri ni de inan dır mış lar, çev re le ri ne de bu nun ne ka dar man tık -
lı ol du ğu nu an lat mış lar dır. Oy sa ki bu ma ze ret ler Al lah Ka tın -
da ge çer siz dir. Bu ki şi ler yal nız ca ken di le ri ni kan dır mış lar dır,
an cak bu du rum on la rı azap tan kur tar ma ya yet me ye cek tir.
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Çün kü on lar ken di he va la rı nı, he ves le ri ni, ih ti ras la rı nı, top lum
önün de ki pres tij le ri ni Al lah'ın rı za sı na ter cih et miş ler dir. Ku -
ran ayet le ri ne ba kıl dı ğın da bu dav ra nış la rı nın an la mı nın "şirk
koş mak" ol du ğu açık ça an la şıl mak ta dır. Bu nok ta da önem li
olan şu dur: Pey gam ber Efen di miz (sav)'in dö ne min de ya şa yan
in san lar o dö ne min şart la rın da yu ka rı da ör nek le ri ni ver di ği miz
şe kil ler de de nen miş ler dir ama gü nü müz in san la rı da de nen -
mek te dir ler. Ne fis le riy le Al lah rı za sı ara sın da ter cih yap ma la rı
ge rek ti ğin de sa mi mi mi dav ran dık la rı yok sa geç miş dö nem ler -
de ya şa yan müş rik ler gi bi ma ze ret ler mi öne sür dük le ri Al lah
Ka tın da bi lin mek te dir. Her kes dün ya da yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı
ahi ret te bu na gö re ala cak tır. Ma ze ret le rin hiç bir ya rar sağ la -
ma ya ca ğı, bun la rın Al lah Ka tın da ka bul gör me ye ce ği bir Ku ran
aye tin de şöy le ifa de edi lir:

"Ar tık o gün, zul me den le rin ne ma ze ret le ri bir ya rar

sağ la ya cak, ne (Al lah'tan) hoş nut luk di lek le ri ka bul

edi le cek tir." (Rum Su re si, 57)

Bu yüz den geç miş te ol du ğu gi bi gü nü müz de de in san la rın
Yüce Al lah'ın Ku ran'la bil dir di ği kıs tas lar dan uzak laş ma ma la rı,
din ah la kın dan uzak laş ma yö nün de ge çer siz ma ze ret ler uy dur -
ma ma la rı çok önem li dir. Ku ran'da ha ber ve ri len kıs tas la rı terk
ede rek baş ka kıs tas la rı be nim se me nin de as lın da şirk koş mak
an la mı na gel di ği açık tır. Böy le dav ra nan bir ki şi her şey den ön -
ce, be nim se di ği bu kıs tas la rı ko yan var lı ğı, ken di dü şük ak lın ca
Al lah'ın dı şın da bir ku ral ko yu cu ola rak gö rü yor, ya ni onu
üstün güç sahibi Rabbimiz Al lah'a şirk ko şu yor de mek tir. Bu
kıs tas la rı ko yan ki şi, ken di si, ba ba sı, de de si, ata la rı, ar ka da şı,
pat ro nu, için de ya şa dı ğı top lum, çe şit li fel se fe ve ide olo ji le rin
ku ru cu la rı ve uy gu la yı cı la rı, vs. ola bi lir. Bu açı dan ba kıl dı ğın da
hak di nin, ya ni Al lah'ın bil dir di ği yol dan fark lı bir yo lu be nim -
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se yen, baş ka yol la rı se çen kim se şir kin içi ne gir miş de mek tir.
Bu ki şi ken di si ni din siz, ate ist, Hı ris ti yan, Ya hu di vs. ola rak ta -
nım la ya bi lir. Hat ta Müs lü man ol du ğu nu bi le id di a ede bi lir... Fa -
kat 5 va kit na maz kı lı yor, oruç tu tu yor, İs lam'ın bir çok şar tı nı
ye ri ne ge ti ri yor da ol sa tek bir nok ta da bi le Ku ran'a mu ha lif
bir an la yı şı, dü şün ce si, de ğer yar gı sı var sa, Al lah'ın Ku ran'da
bil dir di ği emir le ri, hoş nut ol du ğu ta vır la rı terk edip ye ri ne baş -
ka la rı nı ter cih edi yor sa o ki şi şirk için de ya şı yor ola bi lir. Çün -
kü ken di si ne Al lah'tan baş ka ku ral ko yu cu edin miş tir.  

Al lah'a or tak ko şan bi ri si nin, mut la ka or tak koş tu ğu şey için,
"bu da bir ilah tır", "ben bu nu Al lah'tan baş ka bir ilah edi ni yo -
rum, bu na ta pı yo rum" (Allah'ı tenzih ederiz) de me si ve ya bu
şe kil de dü şün me si ge rek mez. Şirk, her şey den ön ce kalp te
olur, da ha son ra dü şün ce ve ha re ket le re yan sır. Ku ran'dan an -
la dı ğı mı za gö re bir ki şi nin şir ke gir me si nin te me lin de Al lah'tan
baş ka her han gi bir şe yi Al lah'a ter cih et me si ya tar. Şirk ko şan
in san lar da ge nel de Allah'ın mut lak bir şe kil de in ka rı söz ko nu -
su de ğil dir. Hat ta müş rik le rin bü yük bir bö lü mü ken di le ri nin
müş rik ol duk la rı nı açık ça ka bul len mek ve ken di le ri ne böy le bir
vas fı kon dur mak is te mez ler. Vic dan la rı nı ört tük le ri ve ken di -
le ri ni kan dır dık la rın dan ötü rü ahi ret te bi le şirk le ri ni in kar
eder ler. On la rın bu du rum la rı ayet ler de şöy le bil di ri lir: 

On la rın tü mü nü top la ya ca ğı mız gün; son ra şirk ko -
şan la ra di ye ce ğiz ki: "Ne re de (o bir şey) sa nıp da or -
tak koş tuk la rı nız?" (Bun dan) Son ra on la rın: "Rab bi -
miz olan Al lah'a and ol sun ki, biz müş rik ler den de ğil -
dik" de me le rin den baş ka bir fit ne le ri ol ma dı. Bak,
ken di le ri ne kar şı na sıl ya lan söy le di ler ve düz mek te
ol duk la rı da ken di le rin den kay bo lup-uzak laş tı.
(Enam Su re si, 22-24)
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KURAN'DA MÜŞRİKLER
KAÇ SINIFA AYRILIR?

Ş irk ko nu su na Ku ran'da pek çok açı dan yer ve ril miş tir.
Şir kin ge nel man tı ğı her za man ay nı ol sa da, şirk koş ma -
nın pek çok çe şi di ol du ğu Ku ran'da bil di ril mek te dir. Şirk

ve şirk ko şan la rın du rum la rı nın an la tıl dı ğı ayet ler in ce len di ğin -
de müş rik le rin hep si nin, or tak bir özel lik ola rak Al lah'tan baş -
ka ilah lar, ya ni yol gös te ri ci ler, hü küm ko yu cu lar, dü zen ku ru -
cu lar, dost lar, yar dım cı lar edi nen kim se ler ol duk la rı gö rü lür.
An cak şirk koş tuk la rı şey ler ba kı mın dan müş rik le rin çe şit le ri
var dır. Ku ran'da ta nım la nan ve bah si ge çen bel li baş lı müş rik
çe şit le ri ni şu baş lık lar al tın da in ce le ye bi li riz.

Güç sa hi bi gör dük le ri ki şi le ri sahte ilah 
edi nen ler

Bu ko nu da Ku ran'da ve ri len en be lir gin ör nek Fi ra vun'un
kav mi dir. Zi ra bu ka vim, bü yük bir gaf le te ka pı la rak baş la rın da
bu lu nan ki şi yi ya ni ken di yö ne ti ci le ri ni sah te ilah edin miş tir. Fi -
ra vun'un ya kın çev re si nin ve kav mi nin oluş tur du ğu şirk sis te -
mi ve bu sis te min özel lik le ri as lın da her çağ da, her top lum da
gö rü le bi le cek ev ren sel bir mo del dir. Fi ra vun, kav mi için de
ilah lı ğı nı ilan et miş (Al lah'ı ten zih ede riz), kav mi de ken di si ne
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bo yun eğ miş tir. Fi ra vun'un söz de ilah lı ğı nı di le ge tir di ği sap kın

bir ifa de yi, Al lah Ku ran'da şöy le bil dir mek te dir:

So nun da (yar dım cı güç le ri ni) top la dı, ses len di; De di

ki: "Si zin en yü ce Rab bi niz be nim." (Na zi at Su re si,

23-24)

Fi ra vun'a ön ce lik le ta bi olan ve onu des tek le yen ler ken di ya -

kın çev re siy di. "Fi ra vun de di ki: Ey ön de ge len ler, si zin için

ben den baş ka ilah ol du ğu nu bil mi yo rum..." (Ka sas Su re si,

38) aye tin den de an la şıl dı ğı gi bi Fi ra vun, kav mi nin ön de ge len -

le ri üze rin de bir ha ki mi yet kur muş ve söz de ilah lık id di ası nı

on la ra ka bul et tir miş ti. On lar da halk üze rin de im ti yaz sa hi bi

ol duk la rı için bu sap kın sis te min ken di le ri için kar lı ola ca ğı nı

dü şün müş ler di ve Fi ra vun'dan men fa at um muş lar dı. Bu ne den -

le onun ilah lık id di a et ti ği (Al lah'ı ten zih ede riz) sap kın bir dü -

ze ni be nim se miş ler di. An cak bu tu tum la rı on la rı he la ka sü rük -

le di. Ken di le ri ni dün ya da ya ka la yan ve ahi ret te de son su za dek

bı rak ma ya cak kor kunç bir aza ba mah kum ol du lar. Ku ran'da Fi -

ra vun'un em ri ne uyan ön de ge len le rin du ru mu ve akı bet le ri

şöy le an la tı lır:

Fi ra vun'a ve onun ön de ge len çev re si ne. On lar Fi ra -

vun'un em ri ne uy muş lar dı. Oy sa Fi ra vun'un em ri

doğ ru ya-gö tü rü cü (ir şad edi ci) de ğil di. O, kı ya met

gü nü kav mi nin ön der li ği ne ge çer, böy le ce on la rı ate -

şe gö tür müş olur. So nun da var dık la rı yer, ne kö tü bir

yer dir. On lar, bur da da, kı ya met gü nün de de la ne te

ta bi tu tul du lar. Ve ri len ba ğış, ne kö tü bir ba ğış tır.

Bun lar, sa na doğ ru ha ber (kıs sa) ola rak ak tar dı ğı mız

ne sil le rin ha ber le ri dir. On lar dan ki mi ayak ta kal mış,

(hâ lâ iz le ri var, ki mi de) bi çil miş ekin (gi bi yer le bir
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edil miş, ka lın tı sı si lin miş) dir. Biz on la ra zul met me -

dik, an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul met ti ler. Böy le -

ce Rab bi nin em ri gel di ği za man, Al lah'ı bı ra kıp da

tap tık la rı ilah la rı, on la ra hiç bir şey sağ la ya ma dı, 'he -

lak ve ka yıp la rı nı' art tır mak tan baş ka bir işe ya ra ma -

dı. (Hud Su re si, 97-101)

Ya kın çev re sin den son ra Fi ra vun'a bo yun eğen di ğer ke sim
de Fi ra vun'un or du su ve hük mü al tın da ki Mı sır hal kıy dı. Fa kir,
güç süz ve muh taç olan halk Fi ra vun'un em ri ne bo yun eğ miş ti.
Bu du ru mu ha ber ve ren ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

Fi ra vun, ken di kav mi için de ba ğır dı; de di ki: "Ey kav -

mim, Mı sır'ın mül kü ve şu al tım da ak mak ta olan ne -

hir ler be nim de ğil mi? Yi ne de gör me ye cek mi si -

niz?"...  (Zuh ruf Su re si, 51)

Böy le lik le ken di kav mi ni kü çüm se di, on lar da ona

bo yun eğ di ler. Ger çek ten on lar, fa sık olan bir ka vim -

di. (Zuh ruf Su re si, 54)

O sı ra da Mı sır'da esa ret al tın da olan İs ra i lo ğul la rı'nın önem li
bir bö lü mü de bas kı ve kor ku dan kay nak la nan bir şirk için dey di -
ler. On lar da Mı sır hal kı nın di ğer bö lü mü gi bi Fi ra vun'un Al lah'tan
ba ğım sız -Al lah'ı ten zih ede riz- bir gü cü ol du ğu nu zan ne di yor ve
on dan Al lah'tan kor kar gi bi (Al lah'ı ten zih ede riz) kor ku yor lar dı.
Bu ne den le Fi ra vun'un bo yun du ru ğun da ya şa ma yı, Al lah'ın el çi le -
ri ile gön der di ği di ne iman et me ye akıl sız ca ter cih et miş ler di:

So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den

(genç le rin den) baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si -

nin ken di le ri ni be la la ra çarp tır ma la rı kor ku suy la-

iman eden ol ma dı. Çün kü Fi ra vun, ger çek ten yer yü -

zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten öl çü yü ta -
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şı ran lar dan dı. (Yu nus Su re si, 83)

Ayet te de ha ber ve ril di ği gi bi Fi ra vun'un za lim ve bas kı cı dü -
ze ni ne de niy le Hz. Mu sa'ya sa de ce bir grup genç ta bi ol muş tu.
Hal kın bü yük ço ğun lu ğu ise bas kı, kor kak lık, ca hil lik, her ne
pa ha sı na olur sa ol sun çı kar la rı nı ko ru ya bil me kay gı sı gi bi dün -
ye vi se bep ler le Fi ra vun'u hak sız ye re ilah laş tır mış lar (Al lah'ı
ten zih ede riz), onun dü ze ni ni Al lah'ın di ni ne ter cih ede rek
müş rik bir top lum ha li ne gel miş ler dir. Oy sa on la rın yap ma la rı
ge re ken şey, tek İla hın Al lah ol du ğu nu bi lip, yal nız ca O'ndan
kork mak, O'na da ya nıp gü ven mek ve O'nun ra zı ola ca ğı şe kil -
de ha re ket ede rek pey gam ber le ri nin izin den git mek ti. Şa yet
gü cün tek sa hi bi nin Al lah ol du ğu nu, Fi ra vun'un müs ta kil bir gü -
ce sa hip ol ma dı ğı nı bil se ler di ve bu ger çe ğe iman et se ler di Fi -
ra vun'dan çe kin mez, onun ve re ce ği azap tan kork maz lar dı. 

Fi ra vun'un Al lah'ın kont ro lün de olan aciz bir var lık ol du ğu nu
an la sa lar dı, Fi ra vun'a bo yun eğ me ye bi lir ler di. Oy sa Fi ra vun'un
sa hip ol du ğu nu dü şün dük le ri mülk ve zen gin lik, ih ti şam, as ke -
ri güç, ger çek te Al lah'a ait ti. On lar bu ger çe ği kav ra ya ma dık la -
rı ve Al lah'ın gü cü nü de hak kıy la tak dir ede me dik le ri için Fi ra -
vun'un gö rü nür de ki gü cü ne al dan dı lar. Al lah'ın di le di ği an da Fi -
ra vun'un sa hip ol du ğu her şe yi ala bi le ce ği ni bil se ler di böy le si ne
çir kin bir müş rik ah la kı gös ter mez, böy le si ne aşa ğı lan maz lar dı.
Ni te kim Al lah Fi ra vun'u su da bo ğa rak is te di ği an da elin den
tüm gü cü nü ala bi le ce ği ni de gös ter miş tir. As lın da Fi ra vun'u
akıl sız ca ilah laş tı ran (Al lah'ı ten zih ede riz) müş rik le ri utan dı ra -
cak bir ör nek tir bu. İş te bu yüz den Fi ra vun'un kav mi her tür -
lü müş rik top lum mo de li ne apa çık bir ör nek tir. Bu mo del,
asır lar dır dün ya da ki pek çok ül ke nin in san la rı ta ra fın dan da ya -
şan mış yay gın bir şirk çe şi di dir. 
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Put la ra ta pan lar

Al lah'a şirk ko şu lan can lı ve ya can sız her şe yin "put" ola rak
isim len di ri le bi le ce ği ni ön ce ki bö lüm ler de ifa de et miş tik. Fa kat
bu bö lüm de "put" ke li me si ni en kla sik an lam da, ya ni taş, me tal,
tah ta gi bi mad de ler den şe kil ve su ret ve ri le rek ya pı lan hey kel -
ler için kul la na ca ğız. İlk ba kış ta in san, bu tür put la ra ta pın ma nın
es ki top lum la rın ya da gü nü müz de bi lim ve tek no lo ji nin ulaş ma -
dı ğı ba zı il kel to tem ci ka bi le le rin ade ti ol du ğu his si ne ka pı la bi lir.
An cak bu ola yı gö rün dü ğü ka dar ba si te in dir ge mek doğ ru de ğil -
dir. Çün kü bu tür bir şir kin özün de bu hey kel le rin tem sil et tik -
le ri kav ram lar ya tar. Bu ne den le, pu ta ta pan lar ge nel de bu put -
la rın biz zat ken di le rin den zi ya de, on la rın çağ rış tır dık la rı kav ra -
mı be nim ser ler. Bu şe kil de, yol gös te ri ci, hü küm ko yu cu, ko ru -
yu cu, kur ta rı cı ola rak Al lah'a or tak koş tuk la rı var lık la rı, ken di
akıl la rın ca yont tuk la rı hey kel ler de ölüm süz leş tir me ye ça lı şır lar.
So nuç ta put la rı yont ma nın te me lin de bu çar pık bir man tık ya -
tar.

Yon tu lan put lar as lın da şirk ko şu lan var lı ğı ya da kav ra mı
tem sil eder ler. Bu ne den le as lıy la ay nı say gı ve hür me te ta bi
tu tu lur lar. Ger çek te şirk ko şu lan ise bun la rın tem sil et tik le ri
ma na ve zih ni yet tir. Ku ran'da, Hz. İb ra him'in müş rik kav mi nin
de ben zer şe kil de tem si li hey kel ler yon ta rak bun la ra tap tık la rı
şöy le ha ber ve ri lir:

Ha ni ba ba sı na ve kav mi ne de miş ti ki: "Si zin, kar şı la -

rın da bel bü küp eğil mek te ol du ğu nuz bu tem si li hey -

kel ler ne dir? "Biz ata la rı mı zı bun la ra ta pı yor bul -

duk" de di ler. (En bi ya Su re si, 52-53)

Ayet ler den an la şıl dı ğı gi bi bu tür ta pın ma lar in san la ra ata la -
rın dan mi ras kal mak ta dır. Do la yı sıy la pu ta tap mak, ger çek te
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ne ka dar man tık sız bir ha re ket ol sa da, ço cuk luk tan iti ba ren
alı nan tel kin ler so nu cun da en mo dern top lum lar da bi le ya dır -
gan ma ya cak sos yal bir dav ra nış bi çi mi ha li ne ge le bil mek te dir. 

Yon tu lan put la rın bir özel li ği de za man la bun la rın, tem sil et -
tik le ri kav ram la ay nı va sıf ta tu tul ma ya baş lan ma sı dır. Ör ne ğin
pek çok Do ğu As ya ül ke sin de baş lan gıç ta Bu da'nın şah sı hak -
sız ye re ilah laş tı rıl mış tır. (Al lah'ı ten zih ede riz) Da ha son ra
ken di si ni tem si len hey kel le ri ya pı la rak ha tı ra sı ve dü şün ce sis -
te mi ko run ma ya ça lı şıl mış tır. Bu gün ise biz zat bu hey kel ler
sah te ilah lar ha li ne ge ti ril miş ve in san la rın ta pın dık la rı, hür met
et tik le ri, du a et tik le ri, yar dım is te dik le ri put lar ol muş lar dır.
Dün ya nın pek çok ye rin de ben zer man tık ta çe şit li pu ta ta pın -
ma şe kil le ri mev cut tur.

Ta ri hi ka yıt lar da, Ku ran'ın in di ril di ği dö nem de de Arap la rın
çok sa yı da ve çe şit te put la rı nın ol du ğu yer alır. Ni te kim Ku ran
ayet le rin de de on la rın bu du rum la rı ta rif edil mek te dir. Ta ri hi
bel ge le ri in ce le di ği miz de bu put la rın as lın da be lir li kav ram la rı
tem sil et tik le ri ni, bir ne vi sim ge ni te li ğin de ol duk la rı nı da açık -
ça gö rü rüz. Ya ni as lın da Arap top lu mu da sa nıl dı ğı gi bi yal nız -
ca taş tan, tah ta dan yon tul muş şe kil le rin, hey kel le rin biz zat
ken di si ne tap mı yor du. Onun tem sil et ti ği an la ma ta pı yor du.
Ör ne ğin bu put lar güç, pa ra, ka dın, be re ket gi bi an lam lar ta şı -
yor du. Do la yı sıy la müş rik ler de akıl sız ca bu an lam la ra ya ni gü -
ce, pa ra ya, ka dı na vb. ta pı yor lar dı. Bu man tık la ba kıl dı ğın da
put la rın as lın da gü nü müz top lum la rı nın tap tı ğı ve ken di le rin ce
di ne kar şı ter cih et tik le ri de ğer ler den çok da fark lı şey ler ol -
ma dık la rı an la şı lır. Bu ne den le müş rik ler den, put pe rest ler den
bah se der ken on la rı çok il kel ka bi le ler, çok il kel in san lar ola rak
gör mek ha ta lı olur. Geç miş te ya şa mış put pe rest ler de gü nü -
müz in san la rı gi bi nor mal in san lar dı; Al lah'ın var lı ğı nı bi li yor lar -
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dı, fa kat pa ra, güç, zen gin lik, ka dın gi bi kav ram la ra had din den

faz la de ğer ve re rek, on la rı ken di le rin ce ilah laş tır dık la rı için

(Al lah'ı ten zih ede riz) put pe rest ol muş lar dı. 

Ku ran'da put pe rest lik le il gi li ve ri len ör nek ler den bir di ğe ri

de bir ta kım İs ra i lo ğul la rı ile il gi li dir. Hz. Mu sa ile bir lik te Fi ra -

vun'un kav min den kur tu lan İs ra i lo ğul la rı yol cu luk la rı sı ra sın da

pu ta ta pan bir ka vim le kar şı laş mış lar ve iç le rin den ba zı la rı Mu -

sa Pey gam ber den ken di le ri ne ay nı şe kil de bir put yap ma sı nı is -

te miş ler dir. Bu du rum Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik. Put la rı önün de bel

bü küp eğil mek te olan bir top lu lu ğa rast la dı lar. Mu -

sa'ya de di ler ki: "Ey Mu sa, on la rın ilah la rı (var; on la -

rın ki) gi bi, sen de bi ze bir ilah yap." O: "siz ger çek -

ten ca hil lik et mek te olan bir ka vim si niz" de di. On la -

rın için de bu lun duk la rı şey (din) mah vo lu cu dur ve

yap mak ta ol duk la rı şey ler (iba det ler) de ge çer siz dir."

(Araf Su re si, 138-139)

Gö rül dü ğü gi bi İs ra i lo ğul la rın dan bir grup ca hil ce bir ta vır

gös te rip, göz le riy le gör dük le ri, önün de eği le cek le ri, bel ki de

gös te riş li tö ren ler ya pa cak la rı bir sah te ilah is te mek te dir ler.

Bu du rum on la rın Al lah'ın kad ri ni tak dir ede me dik le ri nin ve

kav ra ya ma dık la rı nın gös ter ge si dir. Hz. Mu sa ken di le ri ne ger -

çe ği açık la dı ğı hal de pey gam ber le ri yan la rın dan ay rı lır ay rıl maz

he men ken di le ri ne put lar edin miş ler dir. Bu, çok bü yük bir sap -

kın lık tır. Ni te kim bu dav ra nış la rı nın ar dın dan piş man lı ğa ka pıl -

dık la rı, Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir:

(Tu r'a git me si nin) Ar dın dan Mu sa'nın kav mi süs eş -

ya la rın dan bö ğür me si olan bir bu za ğı hey ke li ni (ta pı -

la cak ilah) edin di ler. Onun ken di le riy le ko nuş ma dı ğı -
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nı ve on la rı bir yo la da yö nel tip-ilet me di ği ni (hi da ye -

te er dir me di ği ni) gör me di ler mi? Onu (tan rı) edin di -

ler de, zul me den ler ol du lar.

Ne za man ki (yap tık la rın dan do la yı piş man lık du yup,

baş la rı) el le ri ara sı na dü şü rül dü ve ken di le ri nin ger -

çek ten şa şı rıp-sap tık la rı nı gö rün ce: "Eğer Rab bi miz

bi ze mer ha met et mez ve bi zi ba ğış la maz sa ke sin

ola rak hüs ra na uğ ra yan lar dan ola ca ğız" de di ler.

(Araf Su re si, 148-149) 

Ancak Allah Ku ran'da akıl sız ca bu bu za ğı yı ilah edi nen le re il -

gi li ola rak şöy le bu yur mak tadır:

Şüp he siz, bu za ğı yı (tan rı) edi nen le re Rab le rin den bir

ga zab ve dün ya ha ya tın da bir zil let ye ti şe cek tir. İş te

Biz, 'ya lan dü züp-uy du ran la rı' böy le ce za lan dı rı rız.

(Araf Su re si, 152)

Ayette bildirildiği gibi, Al lah Ken di si' ne şirk ko şan la rı di le di -

ği tak dir de af fet me mek te dir. Çün kü ayet te de ifa de edil di ği gi -

bi Al lah'a şirk ko şan lar as lın da ya lan dü züp uy dur mak ta dır lar.

Bir ve tek olan İla hın Al lah ol du ğu apa çık bir ger çek ken, on lar

sah te ilah lar edin mek te dir ler. Bu uy dur ma ilah la rın önün de bel

bü küp eğil mek ise Al lah'a kar şı iş len miş çok çir kin bir suç tur.

Cin le re ta pan lar

İn san la rın Al lah'a or tak koş tuk la rı var lık lar dan bi ri de cin ler -

dir. Cin ler, ya ra tı lış ba kı mın dan in san lar dan fark lı bir ya pı ya sa -

hip tir ler. Ku ran ayet le rin de cin le rin, in sa nın ak si ne, top rak tan

de ğil, ateş ten ya ra tıl dık la rı be lir til miş tir. (Rah man Su re si, 15)

Cin ler her za man göz le gö rün me dik le ri, in san lar dan fark lı bir -

ta kım güç ve özel lik le re sa hip ol duk la rı için on lar la mu ha tap
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olan ba zı ca hil ve za yıf ka rak ter li kim se ler, cin le ri göz le rin de

bü yü tüp on lar dan me det um ma ya baş lar lar. Cin le rin, san ki

Allah'tan ba ğım sız var lık lar mış gi bi ken di le ri ne ait güç le ri ol du -

ğu nu sa nır, on lar dan yar dım umar, on la rın hi ma ye si ne gi rer,

on lar dan kor kar, on la ra bağ la nır lar. Kı sa ca akıl sız ca on la rı ilah

edi nir ler. (Al lah'ı ten zih ede riz) Bu du rum ayet ler de şöy le ha -

ber ve ri lir:  

"Bir de şu ger çek var: İn san lar dan ba zı adam lar, cin -

ler den ba zı adam la ra sı ğı nır lar dı. Öy le ki, on la rın az -

gın lık la rı nı art tı rır lar dı." (Cin Su re si, 6)

Cin le ri Al lah'a or tak koş tu lar. Oy sa on la rı O ya rat -

mış tır... (Enam Su re si, 100)

Oy sa, cin ler de tüm ya ra tıl mış lar gi bi Al lah'ın kul la rı dır.

Allah'ın ken di le ri ne ver di ği dı şın da hiç bir güç ve bil gi le ri yok -

tur. İn san lar gi bi mü min le ri ve ka fir le ri var dır. Bu dün ya da im -

ti han olur, ahi ret te de ima ni du rum la rı na gö re cen ne te ve ya

ce hen ne me gön de ri lir ler. Ku ran'ın bir çok aye tin de, özel lik le

de Cin Su re si'nde cin ler le il gi li önem li bil gi ler ve ril miş tir. Bu

ayet le rin bi rin de Al lah cin ler le il gi li ola rak şöy le buyurur: 

Ben, cin le ri ve in san la rı yal nız ca Ba na iba det et sin ler

di ye ya rat tım. (Za ri yat Su re si, 56)

Gö rül dü ğü gi bi cin le rin ya ra tı lış ama cı Al lah'a kul luk ve iba -

det et mek tir. Ya ni cin ler de ay nı in san lar gi bi Al lah'ın ya rat ma -

sıy la ha yat bu lan, her an Al lah'a muh taç olan var lık lar dır. Bu

ne den le on la rın ken di le ri ne öz gü bir ta kım fi zik sel özel lik le ri nin

bü yü sü ne ka pı la rak on la rı haksız yere ilah laş tır mak, emir le ri ne

gir mek son de re ce akıl sız ca ve sap kın ca bir tu tum olur. 

Bü tün bu ger çek le re rağ men cin le rin te si ri al tın da ka lan, cin -

le ri Al lah'a or tak ko şa rak  bu yol la ki bi ri ni tat min eden pek çok
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in san ge lip geç miş tir. An cak cin le re ay rı bir güç it haf eden, on -
la ra müs ta kil bir ben lik ve ren, on la rı Al lah'tan ba ğım sız güç le -
re sa hip zan ne den hat ta on la rı Al lah'a or tak gö ren in san lar bü -
yük bir hüs ra na uğ ra ya cak lar ve şirk için de ol duk la rı nı an la ya -
cak lar dır. Al lah Ku ran'da bu tür in san la rın ahi ret te ki du rum la -
rı nı şöy le ha ber ve rir:

On lar, ken di siy le (Al lah ile) cin ler ara sın da bir soy-ba -

ğı kur du lar. Oy sa an dol sun, cin ler de on la rın ger çek -

ten (azab için ge ti ri lip) ha zır bu lun du ru la cak la rı nı bil -

miş ler dir. On la rın ni te len dir dik le rin den Al lah Yü ce -

dir. (Saf fat Su re si, 158-159)

Al lah cin ler den inkarcı olan lar ile on la rın sap tır dık la rı kim se -
le rin ahi ret te ki du rum la rı nı bir ayet te şöy le açık la mak ta dır:

On la rın tü mü nü top la ya ca ğı gün: "Ey cin top lu lu ğu

in san lar dan ço ğu nu (ayar tıp ken di ni ze kul lar) edin di -

niz" (di ye cek). İn san lar dan on la rın dost la rı der ler ki:

"Rab bi miz, ki mi miz ki mi miz den ya rar lan dı ve bi zim

için tes bit et ti ğin sü re ye ulaş tık." (Al lah) Di ye cek ki:

"Al lah'ın di le di ği dış ta ol mak üze re, ateş si zin için de

sü re siz ka la ca ğı nız ko nak la ma ye ri niz dir." Şüp he siz

Rab bin, hü küm ve hik met sa hi bi olan dır, bi len dir.

(Enam Su re si, 128)

He va sı nı akılsızca ilah edi nen ler

Ku ran'da bah se di len, in san la rın bü yük bir ca hil lik le ilah edin -
dik le ri (Al lah'ı ten zih ede riz) kav ram lar dan bi ri de "he va"dır.
He va, 'nef sin ar zu ve he ves le ri, is tek ve tut ku la rı' anla mı na ge -
lir. He va nın ilah edi nil me si de in sa nın ken di nef si nin is tek le ri ni
Al lah'ın emir ve is tek le rin den ön de tut ma sı ile olur. He va nın
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ilah edi nil me si ger çek te bü tün müş rik le rin için de bu lun du ğu

bir sap kın lık tır. İs ter hey kel le re tap sın, is ter cin le re tap sın, is -

ter se baş ka kim se le re ya da var lık la ra tap sın lar, tüm şirk ko -

şan lar ay nı za man da ne fis le ri nin ar zu ve emir le ri ni ye ri ne ge -

tir me ye ça lı şır lar. An cak bu ra ya ka dar say dı ğı mız put la ra tap -

ma yıp yal nız ca he va sı na ta pan kim se ler de gü nü müz top lu mun -

da bü yük bir gru bu oluş tu rur lar. 

Nef sin is tek le ri sı nır sız dır ve bun la rın hep si nin ye ri ne ge ti ril -

me si ni is ter. Bu ne den le de ki şi yi Al lah'ın sı nır la rı nı aş ma ya,

Al lah'ın emir ve ya sak la rı nı çiğ ne me ye zor lar. Ku ran'da nef sin

bu yö nü vur gu lan mış ve Hz. Yu suf'un şöy le de di ği ayet ler de

bil di ril miş tir: 

"... Çün kü ger çek ten ne fis, -Rab bi min ken di si ni esir -

ge di ği dı şın da- var gü cüy le kö tü lü ğü em re den dir..."

(Yu suf Su re si, 53)

Ör ne ğin ne fis çok zen gin ol mak, sı nır sız mal, mülk ve ser vet

el de et mek is ter. Bu nu he lal ve meş ru yol lar dan el de et me im -

ka nı yok sa, gay ri meş ru yol la rı ter cih et mek ten de çe kin mez.

O yüz den ne fis in sa na, bu ar zu su na ulaş mak için hır sız lık yap -

ma yı, sah te kar lık lar dü zen le me yi, in san la rın mal la rı nı hak sız lık -

la ye me yi, ma lı yı ğıp bi rik tir me yi ve bun la ra ben zer yön tem le -

ri kul lan ma yı em re der. Oy sa bun la rın tü mü Al lah'ın ha ram kıl -

dı ğı fi il ler dir. Bir yan dan da ne fis in sa na ma lı nın bir bö lü mü nü

in fak et mek, sa da ka, ze kat ver mek gi bi Al lah'ın farz kıl dı ğı iba -

det ler den müm kün mer te be ka çın ma yı, böy le ce ma lı nın ek sil -

me si ni ön le me yi tel kin eder. İman eden bir kim se Al lah'ın

emir le ri ne uyar ve ha ram kıl dık la rın dan ka çı nır. Akılsızca he -

va sı nı ilah edi nen kim se ise bu nun ter si ne, nef si nin em ri ne

uyar, Al lah'ın ya sak la rı nı çiğ ner, emir le ri ni de ye ri ne ge tir mez. 
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Şeh vet de nef sin sı nır sız is tek ve tut ku la rı ara sın da dır. Ne fis,

zi na yap mak ta bir sa kın ca gör mez hat ta ki şi yi bu na zor lar. Oy -

sa zi na mü min le re ha ram kı lın mış tır. Al lah'ın ha ram kıl dı ğı nı bi -

le bi le ka sıt lı ola rak zi na ya pan ve bun da sa kın ca gör me yip piş -

man ol ma yan, tev be et me yen kim se ca hil ce he va sı nı ilah edin -

miş, onu Al lah'a şirk ko şu yor de mek tir. Bun dan do la yı dır ki,

bu tür kim se ler ayet te müş rik ler le (ya ni put la ra tap ma yı din

ola rak be nim se miş ki şi ler le) bir sa yıl mış tır:

Zi na eden er kek, zi na eden ya da müş rik olan bir ka -

dın dan baş ka sı nı ni kah la ya maz; zi na eden ka dı nı da

zi na eden ya da müş rik olan bir er kek ten baş ka sı ni -

kah la ya maz. Bu, mü'min le re ha ram kı lın mış tır. (Nur

Su re si, 3)

Nef sin he va sı, ya ni ar zu ve tut ku la rı say mak la bit me ye ce ği

için bu ör nek le ri ço ğalt mak da müm kün dür. Ama in san ar tık

he va ve he ve si ne gö re ya şa ma yı bir ha yat şek li ha li ne ge tir diy -

se, nef si, ken di si ni is te di ği yö ne ra hat lık la yön len di re bi li yor sa,

bu na kar şın bu ki şi nef si ni kö tü lük ler den arın dır ma gay re ti gös -

ter me den ona tes lim olu yor sa, Al lah'ın koy du ğu sı nır la rı nef si -

nin em riy le ko lay ca aşa bi li yor sa bu ki şi he va ve he ve si ni ger çek -

ten büyk bir sap kın lık la ilah edin miş de mek tir. O ar tık ken di

sah te ila hı na ya ni nef si ne ta pı yor, o ne der se onu ya pı yor, onun

emir le rin den dı şa rı çık mı yor de mek tir. İş te böy le bir ki şi nin bir

müd det son ra di ğer müş rik ler gi bi nef si nin esi ri ol ma sı se be biy -

le ak lı ve ba si re ti gi der, vic da nı kö re lir, do la yı sıy la hay van lar dan

da ha aşa ğı bir du ru ma dü şer. Ne fis le ri ni bü yük bir ca hil lik le ilah

edi nen le rin bu du ru mu Ku ran'da şöy le ta rif edi lir:

Ken di is tek ve tut ku la rı nı (he va sı nı) ilah edi ne ni gör -

dün mü? Şim di ona kar şı sen mi ve kil ola cak sın? Yok -
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sa sen, on la rın ço ğu nu (söz) işi tir ya da ak lı nı kul la nır

mı sa yı yor sun? On lar, an cak hay van lar gi bi dir ler; ha -

yır, on lar yol ba kı mın dan da ha şaş kın (ve aşa ğı) dır -

lar. (Fur kan Su re si, 43-44)

He va sı nı akıl sız ca ilah edin me gü nü müz top lum la rın da en
yay gın olan şirk tü rü dür. Dün ya nın pek çok ül ke sin de top lu -
mun ge niş bir ke si mi bü yük öl çü de Al lah'tan, din ah la kın dan
ha ber siz, hırs la rı nı, ar zu la rı nı, tut ku la rı nı tat min et me de sı nır
ta nı ma yan ve bü tün öm rü nü bu uğur da har ca yan bi rey ler den
oluş muş tur. Bu in san la rın ye ga ne ga ye le ri, ma kam-mev ki sa hi -
bi ol mak, pa ra ve mal pe şin de ko şup ser vet yığ mak, ne fis le ri -
nin her tür lü is te ği ni sı nır sız ca ya pa bil mek tir. Ama he men ek -
le mek ge re kir ki pa ra ka zan mak, mal mülk sa hi bi ol mak tek
ba şı na kö tü bir ala met ola rak al gı lan ma ma lı dır.

Yan lış olan in sa nın bun la rı ya par ken nef si nin esi ri ol ma sı,
bu nu ta ma men nef sa ni bir tut ku ya ve ih ti ra sa dö nüş tür me si
ve en önem li si bu nu ya par ken Al lah'ın koy du ğu sı nır lar dan ta -
viz ver me si dir. Ya ni müş rik lik ten ka sıt, Al lah'ın di ni ni ya şa -
mak tan sa, Al lah'ın koy du ğu emir ve ya sak la rı uy gu la mak tan sa
nef si nin ar zu la rı nı ye ri ne ge tir me yi ter cih et mek tir. Bu tür in -
san la rın göz le ri nin önün de san ki bir per de var dır. Öy le ki
ken di le ri ni ya ra ta nı, ne için ya ra tıl dık la rı nı ve ahi re tin var lı ğı -
nı dü şün mez ler. Bu ko num da olan in san la rın vic dan la rı nın ve
şu ur la rı nın ka pan dı ğı bir baş ka ayet te şöy le bil di ri lir:

Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Al lah'ın bir

ilim üze re ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni

mü hür le di ği ve gö zü üs tü ne bir per de çek ti ği kim se -

yi gör dün mü? Ar tık Al lah'tan son ra ona kim hi da yet

ve re cek tir? Siz yi ne de öğüt alıp-dü şün mü yor mu su -

nuz? (Ca si ye Su re si, 23)
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Müş rik ler akıl ve vic dan kul lan ma dık la rı için bel li te mel ger -

çek ler hak kın da sağ lık lı de ğer len dir me ya pa cak ye te nek le ri

kay bol muş tur. Ku ran'da Kehf kıs sa sın da bah si ge çen, gö zü nü

mal ve dün ya hır sı bü rü müş bah çe sa hi bi nin Al lah'ın kud re ti ve

ahi re tin var lı ğı ko nu sun da ki an la yış sız lı ğı, şirk ko şan la rın her

de vir de içi ne düş tük le ri akıl ve man tık za afi ye ti ni gös ter me si

açı sın dan çok önem li bir ör nek tir. Ayet ler de şöy le buy ru lur:

On la ra iki ada mın ör ne ği ni ver; on lar dan bi ri ne iki

üzüm ba ğı ver dik ve iki si ni hur ma lık lar la do nat tık,

iki si nin ara sın da da ekin ler bi tir miş tik. İki bağ da ye -

miş le ri ni ver miş, on dan (ve rim ba kı mın dan) hiç bir

şe yi nok san bı rak ma mış ve ara la rın da bir ır mak fış -

kırt mış tık. (İki sin den) Bi ri nin baş ka ürün  (ve ren

yer)le ri de var dı. Böy le lik le onun la ko nu şur ken ar ka -

da şı na de di ki: "Ben, mal ba kı mın dan sen den da ha

zen gi nim, in san sa yı sı ba kı mın dan da da ha güç lü -

yüm." Ken di nef si nin za li mi ola rak ba ğı na gir di: "Bu -

nun son su za ka dar ku ru yup-yok ola ca ğı nı san mı yo -

rum" de di. "Kı ya met sa ati nin ko pa ca ğı nı da san mı yo -

rum. Bu na rağ men Rab bi me dön dü rü le cek olur sam,

şüp he siz bun dan da ha ha yır lı bir so nuç bu la ca ğım."

(Kehf Su re si, 32-36)

Bu müş rik bah çe sa hi bi nin du ru mu, din ah la kın dan uzak,

Yüce Al lah'ı ge re ği gi bi tak dir ede me yen, ahi re te inan ma yan

in san la rın du ru mu nu çok öz lü bir bi çim de ta rif et mek te dir. Bu

tür in san lar son su za dek yok ol ma ya nıl gı sı nın kor kunç lu ğu na

kar şı, her ne ka dar ke sin bir bil giy le inan ma sa lar da, mut lu ve

hoş nut ola cak la rı nı um duk la rı ahi ret an la yı şı na "ih ti mal ve re -

rek" ken di le ri ni te sel li eder ler. Ama ger çek an lam da ölüm den
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son ra ya şa ma ya ni ahi re te iman et me dik le ri için de hiç bir ha -

zır lık yap maz, bu nun ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mez ler.  Bu ra da

önem li bir hu su sa da ha dik kat çek mek te ya rar var dır. Nef sin

ar zu ve is tek le ri, he ves ve tut ku la rı sı nır sız dır de miş tik. Bu du -

rum yal nız ca in kar cı lar için ge çer li de ğil dir; mü min le rin ne fis -

le ri de on la ra kö tü lü ğü em re der. Al lah in san la rı im ti han et mek

ve ki min nef si nin emir le ri ne uyup da he va sı nı akıl sız ca ilah

edin di ği ni, ki min de nef si ne ha kim olup yal nız ca Al lah'ın emir -

le ri ni gö zet ti ği ni or ta ya çı kar mak için ne fis te böy le bir özel lik

ya rat mış tır. He va la rı nı bu dün ya da ye ri ne ge ti re bi le cek le ri için

Al lah'ın sı nır la rı nı göz ar dı eden müş rik ler bu im ti ha nı kay be -

der ler. Ve ne fis le ri ni Al lah'ın rı za sı na ter cih et me le rin den do -

la yı son suz aza ba mah kum olur lar. On la rın bu du rum la rı Ku -

ran'da şöy le an la tı lır:

… (on la ra şöy le de nir:) "Siz dün ya ha ya tı nız da bü tün

'gü zel lik le ri niz ve zevk le ri ni zi tü ke tip-yok et ti niz,

on lar la ya şa yıp-zevk sür dü nüz. İş te yer yü zün de hak -

sız ye re bü yük len me niz (is tik ba rı nız) ve fa sık lık ta

bu lun ma nız dan do la yı, bu gün al çal tı cı bir azab ile ce -

za lan dı rı la cak sı nız." (Ah kaf Su re si, 20)

Bu dün ya da Al lah'ın emir le ri ni her şey den üs tün tu tan, ne fis -

le ri nin em ret ti ği kö tü lük le re uy ma yan mü min ler ise ahi ret te,

hem Al lah'ın hoş nut lu ğu na, hem de bir mü ka fat ola rak ne fis le -

ri nin her tür lü is tek le ri ni meş ru şe kil de tat min ede bi le cek le ri

cen net le re ka vu şur lar. Bu müj de yi ha ber ve ren ayet şöy le dir:

On la rın et ra fın da al tın tep si ler ve tes ti ler le do la şı lır;

ora da ne fis le rin ar zu et ti ği ve göz le rin lez zet al dı ğı

her şey var. Ve siz ora da sü re siz ka la cak sı nız. (Zuh ruf

Su re si, 71)
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Akılsızca kendilerini ilah laş tı ran lar

Top lum da yay gın ola rak gö rü len şirk tür le rin den bi ri de in -

sa nın büyük bir akılsızlıkla ken di si ni ilah laş tır ma sı dır. İlk an da

bel ki böy le bir in san mo de li ne çok en der rast la nıl dı ğı zan ne di -

le bi lir. Oy sa bu tür in san la ra gü nü müz top lum la rın da sık lık la

rast la mak müm kün dür. Bir çok in san bel ki de ya şa dı ğı bu teh -

li ke li du ru mun adı nı ko ya ma mak ta dır, an cak sa mi mi ola rak de -

ğer len di ril di ğin de bu nun ne de re ce isa bet li bir teş his ol du ğu

an la şı la bi lir. 

Ör ne ğin in san la rın bir ço ğu ka zan dı ğı ba şa rı la rı, sa hip ol du ğu

üs tün özel lik le ri, ze ka sı nı, gü zel li ği ni, so yu nu, zen gin li ği ni, mal -

la rı nı, rüt be si ni, mev ki si ni vb. özel lik le ri ni ken di ese riy miş gi bi

dü şü nür ve bun dan do la yı da ki bir le nir. Üs te lik bu sa yı lan özel -

lik le rin bir den faz la sı na sa hip se bu ki bi rin bo yut la rı da ha da ar -

tar. Bü tün bun la rın ken di sin den kay nak lan dı ğı na, ken di ba şa rı -

sı ol du ğu na son de re ce emin dir. Bu yüz den di ğer in san la rı kü -

çüm se ye bi lir, on la rı aşa ğı la ya bi lir, ken di si ni sa hip ol du ğu bu

özel lik ler ne de niy le üs tün gö re bi lir. 

Bu tarz in san lar bu lun duk la rı or tam da ena ni yet li ya da di ğer

ifa dey le ki bir li ta vır la rıy la dik kat çe ker ler. Bu du rum as lın da

Al lah'a kar şı iş len miş bir suç tur. Çün kü in sa na sa hip ol du ğu

her şe yi ve ren Al lah'tır. Gü zel lik Al lah'ın te cel li si dir, do la yı sıy la

Al lah'ın gü zel li ği dir, övül me si ge re ken de Al lah'tır. Ör ne ğin bir

tab lo ya ba kıl dı ğın da res min gü zel li ği kar şı sın da asıl övül me si

ge re ken tab lo yu ya pan res sam dır, tab lo ken di ken di ne var ol -

ma mış tır. Ben zer şe kil de o in sa na sa hip ol du ğu gü zel li ği ve ren

de Al lah'tır ve bu ne den le övül me si ge re ken yi ne Al lah'tır. 

Mal, mülk için de ay nı şe kil de dü şün mek ge re kir. Ma lın asıl

sa hi bi Al lah ol du ğu na gö re, ki şi nin sa hip ol du ğu hiç bir şey de
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övünç pa yı ola maz. Al lah di le di ği an da gü zel li ği de ma lı da ra -
hat ça ge ri ala bi lir; bu, Al lah için son de re ce ko lay dır. Bu ne -
den le bir in sa nın as lın da ken di si ne ait ol ma yan bir şey le övün -
me si, bun dan do la yı ki bir len me si bü yük bir ha ta dır. Doğ ru su
ise ma lın ve gü zel li ğin sa hi bi nin Al lah ol du ğu nu bil mek ve tü -
mü için Al lah'a şük ret mek tir. Ku ran'da Sü ley man Pey gam ber -
le il gi li an la tı lan bir kıs sa da Hz. Sü ley man'ın sa hip ol du ğu at la -
ra ve mal la ra olan sev gi si nin kay na ğı şöy le açık la nır:

Biz Da vud'a Sü ley man'ı ar ma ğan et tik. O, ne gü zel
kul du. Çün kü o, (da ima Al lah'a) yö ne lip-dö nen bi riy -
di. Ha ni ona ak şa ma ya kın, bir aya ğı nı tır na ğı üs tü ne
di ken, öbür üç aya ğıy la top ra ğı ka zı yan, ya ğız at lar
su nul muş tu. O da de miş ti ki: "Ger çek ten ben, mal
(ve ya at) sev gi si ni Rab bi mi zik ret mek ten do la yı ter -
cih et tim." (Sad Su re si, 30-32)

Bu ko nu da Ku ran'dan ve ri le n bir baş ka ör nek ise Zül kar -
neyn ile il gi li dir. Bi lin di ği gi bi Zül kar neyn'e Al lah güç, im kan ve
ni met ver miş ti. Ye'cuc ve Me'cuc teh li ke si ne kar şı ken di sin den
bir ka vim yar dım is te di ğin de he men on la ra yar dım et miş ti.
Ger çek ten Zül kar neyn zo ru ba şar dı ğı ve boz gun cu lu ğu ön le -
di ği hal de bu bü yük ba şa rı sın dan ken di si ne pay çı kar ma mış tam
ter si ne Al lah'ı yü celt miş tir. Onun bu üs tün ah la kı ayet te şöy le
ha ber ve ri lir: 

De di ki: "Bu be nim Rab bim den bir rah met tir. Rab bi -
min va'di gel di ği za man, O, bu nu düm düz eder; Rab -
bi min va'di hak tır." (Kehf Su re si, 98)

Açık ça gö rül dü ğü gi bi mü min tav rı da ima Al lah'a yö ne len,
O'nun kar şı sın da ki ac zi ni bi len ve her şe yin asıl sa hi bi nin Al lah
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ol du ğu nu bi le rek, Al lah'a kar şı bu nun te va zu su nu ya şa yan bir
mo del dir. 

Bu ra ya ka dar in ce le di ği miz Ku ran ayet le rin den de an la şıl dı ğı
gi bi, şir ki yal nız ca, el le yon tul muş bir ta kım hey kel cik le re sec -
de et mek şek lin de al gı la mak çok dar ve ba sit bir ba kış açı sı
ola cak tır. Bu tür bir man tı ğı an cak müş rik ler ken di le ri ni te mi -
ze çı kar mak ama cıy la kul la nır lar. Bu ki şi ler şirk kav ra mı nın İs -
lam'ın gel me sin den son ra Ka be'de ki put la rın kı rıl ma la rıy la or -
ta dan ebe di yen kalk tı ğı nı zan ne der ler. 

Oy sa Ku ran'da şir ki ay rın tı la rıy la ta rif eden ve mü min le ri
şirk ten şid det le sa kın dı ran çok sa yı da ayet var dır. Ku ran'ın
hük mü kı ya me te ka dar ge çer li ol du ğu na gö re bu ayet ler pek
çok hik me te yö ne lik ola rak in san la ra in di ril miş tir. 

Ku ran'da, din adı na or ta ya çı kıp da hak din de ol ma yan bir ta -
kım hü küm ler, emir ler, he lal ler ve ha ram lar ko yan bir müş rik
ke si mden de bah se di lir. 
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ALLAH ADINA, DİN ADINA   
ŞİRK KOŞANLAR

G e çen bö lüm de, din dar ol du ğu nu id di a ede rek, Al lah
adı na din de ol ma yan bir ta kım hü küm ler, ku ral lar icat

eden, he lal ler, ha ram lar ko yan ve bu şe kil de şir ke sa pan bir
müş rik ke si min den söz et miş tik. Bun lar, di ni ken di is tek ve ar -
zu la rı na, çı kar ve ta as sup la rı na gö re de ğiş tir me ye, özün den ve
as lın dan sap tır ma ya yel te nen in san lar dır. Ken di akıl la rın ca Ku -
ran hü küm le rin de ek le me ler, çı kar ma lar ve de ği şik lik ler yap -
ma ya kal kı şır lar. Böy le lik le hak din le ay nı is mi ta şı yan an cak
içe ri ği bam baş ka olan ba tıl bir din ku rar lar. 

Söz ko nu su kim se ler bu şe kil de, yal nızca kendilerini değil,
kendileriyle birlikte geniş insan kitlelerini de şirke sürüklerler.
İnsanlara kendi sapkın dinlerini empoze ederler. Din ahlakının
aslından, Kuran'dan ve hadislerden haberi olmayan cahil kitle-
ler de bu kimselerin uydurdukları sapkın dini benimserler.
Bunlar işte bu bölümün konusunu oluşturan gerçek müşrik-
lerdir. Sonuçta, bu kişiler önceki ümmetlerin düştükleri duru-
ma düşmüşlerdir. Bir ayette önceki ümmetlerin içinde şirk
koşanların durumu şöyle bildirilmiştir:

On lar, Al lah'ı bı ra kıp bil gin le ri ni ve ra hip le ri ni rab lar
(ilah lar) edin di ler ve Mer yem oğ lu Me sih'i de. Oy sa
on lar, tek olan bir İlah'a iba det et mek ten baş ka bir
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şey le em ro lun ma dı lar. O'ndan baş ka İlah yok tur. O,

bun la rın şirk koş tuk la rı şey ler den Yü ce dir. (Tev be

Su re si, 31)

Al lah'a if ti ra ede rek O'nun adı na hü küm ler uy du ran ve bun -

la ra ta bi olan lar dan olu şan bu müş rik top lu lu ğu nun ge nel man -

tık ve zih ni yet le ri ni ta rif eden ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Yi ne bu nun gi bi on la rın or tak la rı, müş rik ler den ço ğu -

na ço cuk la rı nı öl dür me yi süs lü gös ter di ler. Hem on -

la rı he la ke dü şür mek, hem ken di aleyh le rin de din le -

ri ni kar ma ka rı şık kıl mak için. Al lah di le sey di bu nu

yap maz lar dı; sen on la rı ve düz mek te ol duk la rı if ti ra -

la rı bı rak. Ve ken di zan la rın ca de di ler ki: "Bu hay van -

lar ve ekin ler do ku nul maz dır. On la rı bi zim di le dik le -

ri miz dı şın da baş ka sı yi ye mez. (Şu) Hay van la rın da

sırt la rı ha ram kı lın mış tır." Öy le hay van lar var dır ki, -

O'na if ti ra et mek su re tiy le- üzer le rin de Al lah'ın is mi -

ni an maz lar. Ya lan ye re if ti ra düz mek te ol duk la rın -

dan do la yı O, ce za la rı nı ve re cek tir. Bir de de di ler ki:

"Bu hay van la rın ka rın la rın da olan, yal nız ca bi zim er -

kek le ri mi ze ait tir, eş le ri mi ze ise ha ram dır. Eğer o,

ölü do ğar sa on lar da bun da or tak tır lar." Al lah, (bu)

düz me le ri nin ce za sı nı ve re cek tir. Şüp he siz O, hü küm

sa hi bi olan dır, bi len dir. Ço cuk la rı nı hiç bir bil gi ye da -

yan mak sı zın akıl sız ca öl dü ren ler ile Al lah'a kar şı ya -

lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le ri ne rı zık ola rak

ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te hüs ra na uğ ra mış -

lar dır. On lar, ger çek ten şa şı rıp sap mış lar dır ve doğ ru

yo lu bu la ma mış lar dır. (Enam Su re si, 137-140)

Yu ka rı da ki ayet ler de, müş rik le rin Al lah'ın bil dir me di ği ka -
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nun lar öne sü re rek Al lah'ın ni met le ri ni ha ram kıl ma ya, Al lah'ın
he lal kıl dı ğı rı zık la rı, ni met le ri ya sak la ma ya eği lim li ol duk la rı
gö rü lür. Bun la rın ağır lık lı ola rak ya sak çı, di ni zor laş tı rı cı bir
zih ni ye te sa hip ol duk la rı da gö ze çarp mak ta dır. Ayet ler de
özel lik le bil di ri len bir ko nu da, söz ko nu su müş rik le rin bun lar -
la Al lah'a if ti ra et tik le ri dir. Bu ra dan da an la şıl dı ğı gi bi, bu kim -
se le rin Al lah adı na or ta ya çık tık la rı çok net bir ger çek tir. Za -
ten ilk ayet te de din de kar ma şa çı kar dık la rı be lir til mek te dir.
Bun la rın Al lah'ın izin ver me di ği ve ra zı ol ma dı ğı bam baş ka bir
din kur duk la rı bir baş ka ayet te şöy le bil di ri lir:

Yok sa on la rın bir ta kım or tak la rı mı var ki, Al lah'ın

izin ver me di ği şey le ri, din den ken di le ri ne teş ri et ti ler

(bir şe ri at kıl dı lar)? Eğer o fa sıl ke li me si ol ma say dı, el -

bet te ara la rın da hü küm ve ri lir di. Ger çek ten za lim ler

için acı bir azap var dır. (Şu ra Su re si, 21)

Bun lar ken di le ri ni ne ka dar din dar gör se ler de ger çek te
Al lah Ka tın da müş rik tir ler. Ku ran'da müş rik le rin ne sil ler bo yu
ay nı sap kın an la yı şı sür dür dük le ri ve ay nı zih ni ye ti bir bir le ri ne
ak tar dık la rı bil di ril mek te dir:

Şirk ko şan lar di ye cek ler ki: "Al lah di le sey di ne biz

şirk ko şar dık, ne ata la rı mız ve hiç bir şe yi de ha ram

kıl maz dık." On lar dan ön ce ki ler de, bi zim zor lu-aza -

bı mı zı ta dın ca ya ka dar böy le ya lan la dı lar. De ki: "Si -

zin ya nı nız da, bi ze çı ka ra bi le ce ği niz bir ilim mi var?

Siz an cak zan na uy mak ta sı nız ve siz an cak "zan ve

tah min le ya lan söy ler si niz." (Enam Su re si, 148)

Ayet ten de an la şıl dı ğı gi bi müş rik ler Al lah'tan ge len ke sin
bel ge le ri bir ya na bı ra ka rak, zan ve tah min le ha re ket et mek -
te dir ler. Müş rik le rin Ku ran'da ha ber ve ri len di ni bı ra kıp da
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ata la rın dan, ya ni ba ba la rın dan ve ya de de le rin den öğ ren dik le ri

çar pık bir di ni be nim se dik le ri baş ka ayet ler de de şöy le be lir -

til mek te dir:

Ha yır; de di ler ki: "Ger çek ten ata la rı mı zı bir üm met

üze rin de bul duk ve doğ ru su biz on la rın iz le ri (eser le -

ri) üs tün de doğ ru ola na yö nel miş (kim se)le riz." İş te

böy le, sen den ön ce de bir mem le ke te bir el çi gön -

der miş ol ma ya lım, mut la ka onun 're fah için de şı ma -

rıp azan ön de ge len le ri' de miş ler dir: "Ger çek ten biz,

ata la rı mı zı bir üm met (din) üze rin de bul duk ve doğ -

ru su biz, on la rın iz le ri ne (eser le ri ne) uy muş kim se le -

riz." De miş tir: "Ben si ze ata la rı nı zı üs tün de bul du ğu -

nuz şey den da ha doğ ru ola nı nı ge tir miş ol sam da

mı?" On lar da de miş ler di ki: "Doğ ru su biz, ken di siy -

le gön de ril di ği niz şe ye  kar şı ka fir olan la rız." (Zuh ruf

Su re si, 22-24)

Ata la rı nın di ni ne kö rü kö rü ne uy mak ta ka rar lı olan müş rik -

le rin laf an la maz, tu tu cu ve bağ naz ya pı la rı da ha baş ka pek çok

ayet te ta rif edi lir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Ne za man on la ra: "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de -

nil se, on lar: "Ha yır, biz, ata la rı mı zı üze rin de bul du -

ğu muz şe ye (ge le ne ğe) uya rız" der ler. Ya ata la rı nın

ak lı bir şe ye er mez ve doğ ru yo lu da bu la ma mış idiy -

se ler? (Ba ka ra Su re si, 170)

On la ra: "Al lah'ın in dir di ği ne ve el çi ye ge lin" de nil di ğin -

de, "Ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şey bi ze ye ter"

der ler. Ya ata la rı bir şey bil mi yor ve hi da ye te er mi yor

idi ler se? (Ma ide Su re si, 104)

On lar, 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le rin de: "biz ata la rı -
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mı zı bu nun üze rin de bul duk. Al lah bu nu bi ze em ret ti"
der ler. De ki: "Şüp he siz Al lah, 'çir kin ha ya sız lık la rı'
em ret mez. Bil me di ği niz bir şe yi Al lah'a kar şı mı söy lü -
yor su nuz?" (Araf Su re si, 28)

Bu ra ya ka dar in ce le di ği miz ayet ler den çı kan so nu ca gö re,
müş rik le rin doğ ru yol dan sap ma la rı nın ne de ni Ku ran'ı ve sün -
ne ti te mel al ma ma la rı dır. On lar, Al lah'ın ki ta bı ve Pey gam be ri -
miz (sav)'in ha dis le ri ye ri ne ata la rı nın iz le ri ni, eser le ri ni, on lar -
dan din adı na öğ ren dik le ri ba tıl ku ral la rı be nim ser ve uy gu la -
ma ya ça lı şır lar. Al lah'ın he lal kıl dı ğı şey le ri ata la rı ha ram kıl mış -
sa, on lar da ha ram ka bul eder ler. Al lah'ın farz kıl ma dı ğı fa kat
ata la rı nın din adı na farz kıl dı ğı şey le ri ye ri ne ge tir me ye ça lı şır -
lar. An cak in sa nın ata la rı na uy ma sı nın ger çek iman la hiç bir il gi -
si yok tur. Al lah'tan kor kan ve O'nun rı za sı nı ara yan bir in san,
ata la rı nın ge le ne ği ni mu ha fa za et mek le de ğil, sa de ce ve sa de ce
Ku ran ve Pey gam be ri miz (sav) va sı ta sıy la bil dir di ği emir le ri ni
uy gu la mak la yü küm lü dür.

Sos yal bir sı nıf ola rak müş rik ler

Müş rik ler le il gi li Ku ran ayet le ri ni in ce le di ği miz de, ken di le ri
sah te bir din oluş tu ra rak şirk ko şan la rın sos yal bir züm re ola -
rak ele alın dı ğı nı gö rü rüz. Ku ran'da ge nel an lam da şirk koş mak
ve müş rik lik an la tı lır ken ki mi yer ler de "müş rik ler" özel is mi al -
tın da müs ta kil bir top lum ke si min den bah se di lir. Bun lar or tak
özel lik le re, inanç ve ya pı ya sa hip sos yal bir züm re dir. Bun lar,
di ğer din le re men sup müş rik ler den ay rı bir ka te go ri ola rak
anı lır lar. Bir ayet te Al lah şöy le bu yu rur:

Ger çek ten iman eden ler, Ya hu di ler, yıl dı za ta pan lar
(Sa bii) Hı ris ti yan lar, ate şe ta pan lar (Me cu si) ve şirk
ko şan lar; şüp he siz Al lah, kı ya met gü nü ara la rı nı ayı -
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ra cak tır. Doğ ru su Al lah, her şe yin üze rin de şa hid

olan dır. (Hac Su re si, 17)

Pey gam ber Efen di miz (sav) dö ne mi ne bak tı ğı mız da bu müş -
rik le rin ka rak ter le ri ni ve ah lak bo zuk luk la rı nı ko lay ca an la ya bi -
li riz. O dö nem de Hz. İb ra him'e vahy edi len hak din den sa pa rak
şir ke da ya lı bir inanç ve iba det sis te mi ni be nim se miş bir Arap
top lu mu var dı. Bun lar put la ra ta pı yor lar dı fa kat Al lah'ı in kar et -
mi yor lar dı. Al lah'ın var lı ğı nı bi li yor, an cak ken di uy dur duk la rı
bir ta kım put la rı da akıl sız ca Al lah'la bir tu tu yor (Al lah'ı ten zih
ede riz), O'na or tak ko şu yor lar dı. Hat ta bu put la rı ken di le rin ce
ara cı kı la rak bun la rın Al lah Ka tın da ken di le ri için şe fa at çi ola -
cak la rı gi bi ba tıl bir inan ca sa hip ler di. Bir ayet te müş rik le rin bu
çar pık inanç la rı şöy le ta rif edi lir:

Al lah'ı bı ra kıp ken di le ri ne za rar ver me ye cek ve ya rar -

la rı do kun ma ya cak şey le re kul luk eder ler ve: "Bun lar

Al lah Ka tın da bi zim şe fa at çi le ri miz dir" der ler. De ki:

"Siz, Al lah'a, gök ler de ve yer de bil me di ği bir şey mi

ha ber ve ri yor su nuz? O, si zin şirk koş tuk la rı nız dan

uzak ve Yü ce dir." (Yu nus Su re si, 18)

Bu müş rik le rin hac yap tık la rı nı, ha cı la rı ağır la dık la rı nı, Ka -
be'yi zi ya ret et tik le ri ni, na maz kıl dık la rı nı, Al lah için har ca ma -
da bu lun duk la rı nı yi ne Ku ran'dan öğ ren mek te yiz. Bun lar ken -
di le ri ni din dar, Al lah Ka tın da mak bul kim se ler ola rak tanıtır-
lardı. An cak iba det le ri ni yal nız ca Al lah'a ha lis kıl ma dık la rı, şirk
zih ni ye ti için de yap tık la rı için bun lar ken di le ri ne bir fay da sağ -
la ma mış tı. Ken di le ri ni ne ka dar din dar, ne ka dar üs tün, ne ka -
dar Al lah'a ya kın say sa lar da Al lah on la rın Mes cid-i Ha ram'a
gir me le ri ni ya sak la mış tı. Bu nu ha ber ve ren ayet şöy le dir:

Ey iman eden ler, müş rik ler an cak bir pis lik tir ler; öy -

ley se bu yıl la rın dan son ra ar tık Mes cid-i Ha ram'a
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yak laş ma sın lar. Eğer ih ti yaç için de kal mak tan kor -

kar sa nız, Al lah di ler se si zi Ken di faz lın dan zen gin kı -

lar. Şüp he siz Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi -

dir. (Tev be Su re si, 28)

Ku ran her dev re hi tap et ti ği için, bu ayet le rin gü nü mü ze ba -

kan hik met le ri ni de gö re bil mek ge re kir. Ni te kim müş rik ler le

il gi li ayet ler de hak di ni boz ma ya yel te ne rek, din adı na or ta ya

bir şirk di ni çı ka rıp son ra bu na uyan la rın ve di ğer in san la rı da

bu na da vet eden le rin tu tum ve zih ni yet le ri açık ça ta rif edil -

mek te dir. Do la yı sıy la bu gün de ben zer tu tum ve zih ni ye te sa -

hip olan la rın, uy du rul muş bir şirk di ni ni uy gu la yan la rın, ayet le -

rin ge nel ta nım ve ta ri fi ne gir dik le ri açık tır. Ger çek ten de din

adı na pek çok sap kın ina nı şın yay gın ol du ğu ba zı top lum lar da,

Al lah adı na din de hü küm ko yan, he lal ler, ha ram lar, farz lar, ya -

sak lar öne sü ren ler ve bun la ra ta bi olan lar, ayet ler de ta rif edi -

len, "Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü zen", "Al lah'ın in dir di ği ne

de ğil de ata la rı na uyan", "Al lah'a kar şı bil me dik le ri şey le ri söy -

le yen" bir müş rik ke si mi ni oluş tu rur lar. 

Üs te lik bu müş rik ke si me men sup olan lar ken di le ri ni din siz

ola rak gör me mek te, hat ta ter si ne, di ne asıl ken di le ri nin sa hip

çık tı ğı nı, ger çek din dar la rın ken di le ri ol du ğu nu öne sür mek te -

dir ler. Bu yüz den ta rih bo yun ca, hak di ni boz ma ya ça lı şa rak

şir ke sa pan top lum lar, ken di le ri ni doğ ru yo la, ha lis di ne dön -

dür mek için gön de ri len el çi le ri ken di dü şük akıl la rın ca sap kın,

ken di le ri ni ise din le rin de ka rar lı kim se ler ola rak gör müş ler dir.

Hat ta bir çok ka vim el çi le ri ni "Al lah'a kar şı ya lan dü züp uy du -

ran" ki şi ler ol mak gi bi akıl dı şı bir it ham la  suç la mış tır. (Mü mi -

nun Su re si, 78; Se be Su re si, 8) Ay nı suç la ma Pey gam be ri miz

(sav)'e da hi ya pıl mış tır. (Şu ra Su re si, 24)
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Baş ka ayet ler de, "di ne sa hip çık ma" id di asıy la yo la çı kan ve

bu şe kil de el çi le re if ti ra eden müş rik ler den şöy le söz edi lir:

İç le rin den ken di le ri ne bir uya rı cı nın gel me si ne şaş tı -

lar. Kâ fir ler de di ki: "Bu, ya lan söy le yen bir bü yü cü -

dür." "İlah la rı bir tek ilah mı yap tı? Doğ ru su bu, şa -

şır tı cı bir şey." On lar dan ön de ge len bir grup: "Yü rü -

yün, ilah la rı nı za kar şı (bağ lı lık ta) ka rar lı olun; çün kü

asıl is te nen bu dur" di ye çe kip git ti. "Biz bu nu, di ğer

din de işit me dik, bu, içi boş bir uy dur ma dan baş ka sı

de ğil dir." "Zi kir (Kur'an), içi miz den ona mı in di ril di?"

Ha yır, on lar Be nim zik rim den bir kuş ku için de dir ler.

Ha yır, on lar he nüz Be nim aza bı mı tat ma mış lar dır.

(Sad Su re si, 4-8)

Söz ko nu su ki şi ler, doğ ru yol da ol duk la rı na da ir ken di le ri ni

kan dı ra rak inan dır mış lar dır. Hat ta ahi re t gü nün de şirk koş tuk -

la rı ken di le ri ne ha ber ve ril di ği za man müş rik ol duk la rı nı ka bul -

len mek is te mez ler. On la rın bu du rum la rı ayet ler de şöy le bil -

di ril miş tir:

On la rın tü mü nü top la ya ca ğı mız gün; son ra şirk ko -

şan la ra di ye ce ğiz ki: "Ne re de (o bir şey) sa nıp da or -

tak koş tuk la rı nız?" Son ra on la rın: "Rab bi miz olan

Allah'a and ol sun ki, biz müş rik ler den de ğil dik" de -

me le rin den baş ka bir fit ne le ri ol ma dı. (Enam Su re si,

22-23)

Ayet ler den de an la şıl dı ğı gi bi, şirk ko şul ma sı nın te me lin de,

Al lah'ın in dir di ği hü küm le ri de ğil de, din adı na uy du rul muş olan

hü küm le ri be nim se mek ya tar. Ku ran'ı ve sün ne ti reh ber edin -

me yen bir kim se nin şir ke düş me si nin se be bi yal nız ca bu yan lış

tu tum dan kay nak lan ma mak ta dır. Bu kim se her şey den ön ce
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Yüce Al lah'ı, Ku ran'da ta nı tıl dı ğı gi bi ta nı yıp tak dir ede me di ği
için şir ke sap lan mış tır. Hu ra fe le re, uy dur ma hi ka ye le re da ya -
nan ba tıl bir inan cı var dır. Bu inan cı nı Al lah'a eş ko şar. Al lah'a
olan sev gi ve say gı an la yı şı nın da Ku ran'da ta rif edi len le hiç ala -
ka sı yok tur. Oy sa Al lah Ku ran'da Ken di si'ni in san la ra ta nıt mış -
tır. Do la yı sıy la Al lah'ı tak dir ede bil me nin ve di ni ger çek ten an -
la ya bil me nin en gü zel yo lu Ku ran'ı ve sün ne ti reh ber edin mek -
tir. Ku ran'da her şe yin açık lan dı ğı ve Ku ran'ın Müs lü man la ra ni -
met ol du ğu şöy le bil di ril mek te dir: 

… Biz Ki ta bı sa na, her şe yin açık la yı cı sı, Müs lü man la -
ra bir hi da yet, bir rah met ve bir müj de ola rak in dir -
dik. (Nahl Su re si, 89)
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MÜŞRİKLERİN ÖZELLİKLERİ 

S ö zü nü et ti ği miz müş rik kit le si nin en bü yük or tak özel lik -
le rin den bi ri si "ta as sup"tur. Ta as sup, in sa nın dü şün ce ve

dav ra nış la rı nı, ge çer li, man tık lı ve akıl cı hiç bir de li le da yan mak -
sı zın uy du rul muş bir ta kım ya sak, pren sip ve yap tı rım la ra gö re
kı sıt la ma sı, ha ya tı nı bun la ra gö re dü zen le me si dir. Ta as sup din
için söz ko nu su ol du ğun da ise, ki şi nin di nin ger çek ve ge çer li
kay na ğı nı bı ra ka rak, "zan ve tah min"e da ya lı düz me ce ku ral ve
pren sip le re uy ma sı ak la ge lir. Halk ara sın da, ço ğun luk la yan lış
ola rak din dar Müs lü man lar için kul la nı lan bu de yim, ger çek te
din dı şı bir ta kım hü küm le re, emir ve ya sak la ra, din adı na ta bi
olan müş rik le ri tam an la mıy la ta nım lar. Za ten ta as sup, müş ri ği
böy le ba tıl bir di ni be nim se me ye yö nel ten en önem li et ken dir.
Çün kü nef sin, pek çok olum suz has le te ol du ğu gi bi ta as su ba
kar şı da bir eği li mi var dır.

Müş rik için böy le bir ta as su bu ya şa mak ve onun sa vu nu cu lu -
ğu nu yap mak, doğ ru yo lu be nim se mek ten da ha çe ki ci ge lir.
Bun dan ken din ce mis tik bir zevk alır.

Müş rik ler "ta as sup" üze ri ne ku ru lu din le ri ni, ga rip sem bol -
ler, kı ya fet ler ve ri tü el ler le dol du rur lar, çün kü bun lar bü yük
bir gös te riş ara cı dır. Bun lar sa ye sin de çok din dar ve tak va in -
san lar ola rak bi li nir, top lum da pres tij el de et me yi umar lar.
Ama ta as sup müş rik le rin dı şa rı kar şı kul lan dık la rı bir tak va ala -
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me ti ol ma sı nın öte sin de iç ten içe ken di le ri ni tat min eden ba tıl
bir ya pı dır. Çün kü bu tip in san la rın çar pık man tık la rı na di nin
özü, ger çe ği yani Al lah Ka tın dan in di ği ha li yet me mek te dir. Di -
nin ko lay bir şe kil de ya şa na bi li yor olu şu, din de ak lın, fe ra se tin
ha kim ol ma sı on la rın sap kın man tık la rı nın ka bul le ne me di ği bir
du rum dur. On lar an cak zor bir din ya şar lar sa, in san la ra da bu -
nu gös te re bi lir ler se ra hat lar lar. Ki şi nin yap tık la rı nı yal nız ca
Yüce Al lah'ın bil me si nin ye ter li ol ma sı on la rı hu zur suz eder.
Böy le bir ya pı ih las lı ya ni sa mi mi ol ma yı ge rek tir di ği için bu nu
ya şa ya maz, gös te ri şi ter cih eder ler.

An cak şu nu da be lirt me li yiz ki, Al lah'ın in san la ra rah me ti nin
bir so nu cu ola rak müş rik ler, ken di le rin den ön ce ki din le re
men sup müş rik le rin ak si ne, Al lah'ın son ki ta bı olan Ku ran-ı
Ke rim'in tek ke li me si ni bi le de ğiş ti re me miş ler dir. Ku ran'dan
son ra baş ka ki tap in di ril me ye ce ği, baş ka din gel me ye ce ği ve kı -
ya me te ka dar Ku ran'ın ge çer li ola ca ğı Pey gam be ri miz (sav) ta -
ra fın dan da bil di ril miş tir. Ku ran'ı Al lah ko ru muş tur, ko ru ya -
cak tır, bu nu da yi ne Ku ran'da Al lah va at et miş tir. Bu yüz den
di ni ni ge re ği gi bi açık ve de tay lı bir bi çim de öğ ren mek is te yen
sa mi mi her in san için yol açık tır; Ku ran ve Pey gam ber Efen di -
miz (sav)'in Ku ran'a uy gun ör nek ya şa mı reh ber dir. 

Müş rik ise, in san la rı Ku ran'dan uzak tu ta cak her tür lü ba tıl
inan cı sa vu nur. Ge tir di ği de lil le rin hiç bi ri Ku ran'a uy gun de ğil -
dir. Ayet te be lir til di ği gi bi, zan ve tah min le ya lan söy ler. Al lah
hak kın da bir ta kım zan lar bes ler. Tüm bu şüp he le ri nin ver di ği
bir gü ven siz lik ve ezik lik için de dir. Ki mi za man da ken di ne gü -
ve ni ni ve ka rar lı lı ğı nı sal dır gan lı ğı, küs tah lı ğı, alay cı lı ğı ve per va -
sız lı ğıy la ye ni den ka zan ma ya ça lı şır.

Müş rik ay nı za man da ca hil dir. Cilt ler do lu su ki ta bı ez be re
bil se de ce ha let ten kur tu la maz. Ku ran'ın ve ha dis le rin nu ruy la
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ay dın lan ma dı ğı için ca hil dir. Her şey den ön ce Al lah'ı ge re ği gi bi

ta nı ya maz, Ku ran'da Al lah'ın Ken di si'ni bil dir di ği gi bi bi le mez.

Ba tıl di ni nin ken di si ne ta nıt tı ğı çok fark lı bir sah te ila ha ta par.

Ku ran'da bah se di len ger çek le ri göz ar dı eder.

Bu ce ha le ti ve akıl sız lı ğı ha re ket le ri ne, dav ra nış la rı na ve ko -

nuş ma la rı na da yan sır. Ku ran'ı an la ma mış ol ma sı, ha dis le ri kav -

ra ya ma ma sı, ce ha le ti, Ku ran'da ta rif edi len an lam da ki ak la sa -

hip ol ma yı şı ve man tık ör gü sün de ki bo zuk luk lar sü rek li ola rak

di ğer in san lar kar şı sın da kü çük düş me si ne yol açar. Ba tıl bir di -

ne bağ lı ol du ğu için bu nu akıl cı bir bi çim de sa vu na maz.

Müş rik, Al lah'a doğ ru dan yö ne le mez; Rab bi miz ile sa mi mi bir

ya kın lık ku ra maz, çün kü kal bi kas ka tı dır. Al lah'a kar şı ya kın lık

ve bağ lı lık his set mez, yal nız ca ken di ni kan dı rır. Al lah'ın adı di -

lin de dir fa kat kal bin de de ğil dir. Al lah'a ulaş mak için ken din ce

ara cı lar ta yin eder. Bu ara cı la rın rı za sı nı ka zan ma yı ye ter li gö -

rür. Oy sa bu ara cı lar onu Al lah'tan da ha çok uzak laş tı rır, şir -

ki ni art tı rır. Müş rik le rin Al lah Ka tın da şe fa at çi sa na rak sah te

ilah la rı nı na sıl put laş tır dık la rı ve bun la rın Al lah Ka tın da hiç bir

ge çer li lik le ri nin ol ma dı ğı Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

Al lah'ı bı ra kıp ken di le ri ne za rar ver me ye cek ve ya -

rar la rı do kun ma ya cak şey le re kul luk eder ler ve:

"Bun lar Al lah Ka tın da bi zim şe fa at çi le ri miz dir" der -

ler. De ki: "Siz, Al lah'a, gök ler de ve yer de bil me di ği

bir şey mi ha ber ve ri yor su nuz? O, si zin şirk koş tuk -

la rı nız dan uzak ve Yü ce dir." (Yu nus Su re si, 18)

Müş rik Ku ran'dan uzak ol du ğu için, Ku ran ah la kın dan da

uzak tır. Hal ve ha re ket le rin de, ta vır ve ko nuş ma la rın da Ku -

ran'a ve sün ne te uy gun ol ma yan bir mo del iz le nir. Ku ran'ı oku -

ma dı ğı, oku sa da müş rik zih ni ye tiy le doğ ru an la ya ma dı ğı için
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Al lah'ın Ku ran'da mü min le re sun du ğu bü tün ni met ler den, bü -
tün ilim ler den, bü tün ah la ki gü zel lik ler den, ma ne vi üs tün lük -
ler den mah rum ka lır. Üs tün lük ler şöy le dur sun her tür lü ah -
lak sız lı ğa, sah te kar lı ğa da ol duk ça yat kın dır. Dar da kal dı ğın da
ya da nef si nin ar zu ve is tek le ri ile ça tış tı ğın da bir ma ze ret öne
sü re rek, vic da nı nı bas tı ra rak her tür lü sı nı rı çiğ ne ye bi lir. 

Al lah'a şirk ko şan in sa nın bir di ğer özel li ği de cim ri ol ma sı -
dır. Bir ayet te, mü min le rin ih ti yaç la rın dan ar ta ka la nla rı nı in fak
et me le ri bil di ri lir ken, müş rik ler ma lla rı nın an cak çok cü zi bir
mik ta rı nı, onu da ço ğun luk la gös te riş mak sa dıy la el le rin den çı -
ka rır lar. Ma lı, pa ra yı yı ğıp bi rik tir mek en bü yük tut ku la rın dan
bi ri dir. Hat ta har ca mak tan sa bi rik tir mek ne fis le ri ne da ha hoş
ge lir. Ger çek ima na sa hip ol ma dı kla rı, do la yı sıy la Al lah'a gü ve -
n ve te vek kü lle ri ol ma dı ğı için ge le cek kor ku su için de ya şar lar. 

Müş rik bir in san sü rek li is tik ba li ne yö ne lik ya tı rım lar ya par. El -
bet te in san akıl cı dav ra nıp, ge le ce ği de dü şü ne bi lir, ama bu nu bir
hırs, ih ti ras ha li ne ge tir mek ve te vek kül süz bir üs lup ve ta vır içi -
ne gir mek son de re ce çir kin dir. Bu, ay nı za man da ki şi nin ima nı -
nın, Al lah'ı kav ra yı şı nın ek sik li ği ni de or ta ya koy mak ta dır. Al lah'a
gü ve ni tam olan, rız kı ve re nin Al lah ol du ğu nu bi len bir in sa nın
dün ya ya yö ne lik bu de re ce hırs yap ma sı söz ko nu su da hi ola -
maz.

Bununla birlikte kıskançlık, hırs ve bencillik gibi kötü ahlak
özellikleri de müşrik yapıdaki bir insanın karakter ve şahsiye-
tinin temelini oluşturur. Bu tip insanlar estetikten, sanattan ve
incelikten yoksundurlar. Tavır ve hareketleri de estetik ve
incelikten uzaktır. Diğer insanlara karşı son derece kaba dav-
ranırlar. Üstelik böyle olmalarını da kendilerince bir üs tün lük
ala me ti ola rak gös ter me ye ça lı şır lar. 

Müş rik le rin bir di ğer özel li ği de kor kak ol ma la rı dır. Müş rik -
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ler, özel lik le sa mi mi mü min le re kar şı se be bi ni bi le me dik le ri bir

kor ku için de dir ler. Bu, Al lah'ın, şirk koş ma la rın dan do la yı on -

la rın kalp le rin de ya rat tı ğı bir kor ku dur. Ayet te bu du rum şöy -

le be lir ti lir:

Ken di si hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği şe yi Al lah'a

or tak koş tuk la rın dan do la yı küf re den le rin kalp le ri ne

kor ku sa la ca ğız. On la rın ba rın ma yer le ri ateş tir. Za -

lim le rin ko nak la ma ye ri ne kö tü dür. (Al-i İm ran Su -

re si,151)

Bun dan baş ka müş rik ler bed baht ve ka ram sar bir ruh ha li ne

sa hip tir ler. Şirk koş tuk la rı için sı kın tı lar, be la lar, zor luk lar,

ters lik ler peş le ri ni bı rak maz. Bun lar on la rın azap ve aşa ğı lan -

ma la rı nın dün ya da ki baş lan gı cı dır. Baş la rın dan ek sil me yen bu

be la lar dan ötü rü bi lin çalt la rın da, Al lah'a kar şı akıl sız ca giz li bir

is yan du yar lar. Fa kat bu na rağ men ba tıl din le rin den de vaz geç -

mez ler. Çün kü ya şam tarz la rı nı, ai le ya pı la rı nı, çev re le ri ni, sos -

yal ve ti ca ri iliş ki le ri ni bu ba tıl din le ri nin üze ri ne kur muş lar dır.

Bu dü ze ni terk et mek ko lay ko lay iş le ri ne gel mez.

Müş rik le rin en önem li özel lik le rin den bi ri si de pis ol ma la rı -

dır. Tev be Su re si'nin 27. aye tin de, "müş rik ler an cak bir pis -

lik tir ler..." ifa de siy le on la rın her yö nüy le, mad di ve ma ne vi bir

bü tün ola rak pis lik için de ol duk la rı na işa ret edil mek te dir. Ma -

ne vi pis lik le ri nin ya nı sı ra mad di pis lik le ri de müş rik le rin ol duk -

ça ka rak te ris tik özel lik le rin den dir. Ge rek be den le ri, ge rek giy -

si le ri, ge rek se ya şa dık la rı or tam lar ne re dey se sağ lık la rı na, vü -

cut la rı na za rar ve re cek de re ce de pis tir. Ger çek ma na da, akıl -

cı bir te miz lik ten ha ber le ri yok tur. 

Bes len me le ri de akıl cı ol ma dı ğı ve çe şit li ba tıl inanç la ra ve

hu ra fe le re da ya lı bir şe kil ve zih ni yet içer di ği için, ki mi za man
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ye ter siz ve den ge siz bes len me den kay nak la nan be den sel ve zi -
hin sel ge liş me bo zuk luk la rı gö rü le bi lir.

Müş ri ğin akıl sağ lı ğı da ye rin de de ğil dir. Ha ya tı bo yun ca şirk
sis te min den kay nak la nan olum suz, sağ lık sız ya şam tar zı onun
zi hin sel ge li şi mi ni ve be yin sel fonk si yon la rı nı da olum suz yön -
de et ki ler. 

Bun la rın ya nı sı ra müş ri ğin yar gı ve mu ha ke me si bo zuk tur.
Ko nuş ma ve dav ra nış la rı den ge siz ve tu tar sız, akıl dan uzak tır.
İniş li çı kış lı, is tik rar sız bir ruh ha li ne sa hip tir. Sa kin ken bir den -
bi re he ye can la nır, sal dır gan lık de re ce si ne va ran ani çı kış lar ya -
par. Yük sek ve bo zul muş bir ses to nuy la ra hat sız edi ci bir bi -
çim de ko nu şur. 

Ancak içinde bulundukları bu kötü durumun şuuruna da tam
anlamıyla varamazlar. Çünkü Kuran'da, Allah'ın zikrini gör-
mezden gelen kimselerin üzerini şeytanların kabukla bağlaya-
cakları, bunların da kendilerini doğru yolda sanacakları haber
verilir. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

Kim Rah man'ın zik ri ni gör mez lik ten ge lir se, Biz bir

şey ta na onun 'üze ri ni ka buk la bağ lat tı rı rız'; ar tık bu,

onun bir ya kın dos tu dur.

Ger çek ten bun lar (bu şey tan lar), on la rı yol dan alı ko -

yar lar; on lar ise, ken di le ri nin ger çek ten hi da yet te ol -

duk la rı nı sa nır lar. (Zuh ruf Su re si, 36-37)

Ni te kim müş rik bir in san için de bu lun du ğu du rum ken di si ne
an la tıl dı ğın da da çoğu zaman sa mi mi yak laş ma dı ğı için an la maz,
an la mak da is te mez. Bu ko nu da ya zı lan la rı oku sa bi le üs tü ne
alın maz, ko nu nun doğ ru dan mu ha ta bı ol du ğu nu fark et mez,
fark et se de an la maz lık tan ge lir. Tüm ta rif ler ken di si ni işa ret
et se bi le ken di ne kon dur maz, şir ki dı şa rı da arar. 

78 EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK



An cak, sa mi mi ol duk la rı hal de ce ha let ne de niy le baş lan gıç ta
böy le bir yan lış an la yı şa dü şen ler, ger çek le ri öğ re nin ce vic dan -
wla rı na baş vu rur, tev be ede rek doğ ru yo la yö ne le rek, kur tu -
la bi lir ler. Ger çek müş rik ka rak te ri ta şı ma dık la rı hal de, bil gi siz -
lik le ri ne de niy le müş rik le re ta bi olan kim se le re, sa mi mi yet le ri
ve ha lis ni yet le ri ne de niy le Al lah'ın hi da yet na sip et me si umu -
lur. İş te bu ki ta bın bir ama cı da bu tür sa mi mi ni yet li, vic dan lı
kim se le re, ha ta la rı nı ve ek sik le ri ni fark et tir mek, için de bu lun -
duk la rı ka ran lık hak kın da on la rı bil gi len dir mek ve tev be ede -
rek Al lah'ın ha lis di ni ne gir me le ri ne ve si le ol mak tır. 

Yok sa Al lah göz le rin de ki, ku lak la rın da ki ve kalp le rin de ki ör -
tü yü kal dır ma dık ça, bu ra da an la tı lan lar dan ger çek bir müş ri ğin
vic da nı nın ha re ke te geç me si, hi da ye te er me si bek le ne mez. Bu
ki ta bı alıp oku du ğu hal de ken di du ru mu nu fark ede me me si,
ken di ni müs tağ ni gör me si de Al lah'ın mu ci ze le rin den dir. El bet -
te ki gü zel olan ve bek le nen so nuç tüm bu an la tı lan la rın, müş -
rik sis te mi için de ya şa yan in san la rın vic da nı na hi tap et me si ve
hi da yet le ri ne ve si le ol ma sı dır. Unut ma mak ge re kir ki kalp ler
Al lah'ın elin de dir. Şa yet ki şi sa mi mi yak la şır, tev be eder, için de
bu lun du ğu du ru mu fark eder ve Al lah'tan hi da yet is ter se Al lah
o ki şi ye ica bet eder. 

Bu ne den le böy le si ne bü yük bir teh li ke ye, Al lah'ın böy le si ne
çir kin gös ter di ği bir sis te me kar şı dik kat li ol mak ge re kir. Ya -
pıl ma sı ge re ken şey ise in sa nın böy le bir teh li ke yi en baş tan
red de de rek, ken din den uzak gör me si ye ri ne, po tan si yel ola rak
ola bi le ce ği ni dü şü nüp, bu göz le ken di si ni, için de bu lun du ğu sis -
te mi, ba kış açı sı nı ve di ne yak la şı mı nı göz den ge çir me si dir. İn -
sa nın ha ta la rı nı an la yıp dü zelt me si ayıp de ğil dir; tam ter si ne sa -
mi mi yet gös ter ge si dir, Al lah kor ku su nun ol du ğu na de lil dir.  
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Buraya kadar gördüğümüz gibi, Kuran'ı ve Peygamber
Efendimiz (sav)'in sünnetini terk ederek, hurafeleri, sapkın
uygulamaları, batıl inançları yaşamak insanı, doğru yola yönelt-
mek şöyle dursun, fitnenin ve şirkin tam ortasına sürükler. Bu
nedenle, tek çare yegane çıkar yol olan Ehl-i Sünnet mezhebi-
nin yoluna, Kuran'ın yoluna sıkı sıkıya sarılmaktır. Elbette pek
çok sapkın görüş ve uygulama kendini hak gösterebilmek ama-
cıyla Kuran ve sünnet adına ortaya çıkacağından bunlara karşı
da son derece uyanık olunmalı, Kuran'ın ve sünnetin rehberli-
ğinden uzaklaşılmamalıdır.
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ŞİRKİN İKİ TEMEL SEBEBİ

İ n san la rı şir ke sü rük le yen iki önem li ne den var dır. Bun lar
ce ha let ve sa mi mi yet siz lik tir. İn sa nın şirk ten kur tul ma sı ve

şir ke sap ma ma sı için ön ce lik le ge rek li ve ye ter li ima ni bil gi ye
sa hip ol ma sı, da ha son ra da sa mi mi yet siz lik ten şid det le ka çın -
ma sı ge re kir.

Ce ha let

Al lah'ın Ku ran'da ha ber ver di ği et ken le rin en önem li le rin den
bi ri si din ah la kı ko nu sun da ki ce ha let tir. Bir ayet te şirk ko şan -
la rın bil gi siz bir top lu luk ol du ğu şöy le bil di ril mek te dir:

Eğer müş rik ler den bi ri, sen den 'aman is ter se', ona
aman ver; öy le ki Al lah'ın sö zü nü din le miş ol sun,
son ra onu 'gü ven lik için de ola ca ğı ye re ulaş tır.' Bu,
on la rın el bet te bil me yen bir top lu luk ol ma la rı ne de -
niy le dir. (Tev be Su re si, 6)

Ha lis ima nın şar tı olan bil gi ye in san an cak Ku ran ve ha dis ler
sa ye sin de ula şa bi lir. Ku ran'da in san la ra tev hi din ne de mek ol -
du ğu açık ça bil di ril miş tir. Al lah'tan baş ka ilah ol ma dı ğı, put la rın
ne ler ol du ğu, ka tık sız bir ima nın na sıl ol ma sı ge rek ti ği, Al lah'ın
ra zı ol du ğu ta vır, dav ra nış ve zih ni ye tin na sıl ol du ğu, ne le rin,
na sıl bir dü şün ce ve dav ra nış bi çi mi nin şir ke yol aça bi le ce ği,
nef sin tu zak la rı, şey ta nın hi le le ri, sa kı nıl ma sı ge re ken tu tum ve
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dav ra nış lar tek tek, in ce in ce ta rif edil miş tir. Pey gam ber Efen -
di miz (sav) de ha ya tı bo yun ca tüm bu ger çek le ri de tay lı ola rak
açık la mış tır.

Bu ara da sö zü nü et ti ği miz öğ ren me nin, el bet te ki sa de ce bir
bil gi ar tır ma ol ma dı ğı nı vur gu la mak ge re kir. Ku ran'da dik kat
çe ki len bil gi, ya ni "ilim", in sa nın kal bi ni et ki le yen, onun ak lı nı ve
vic da nı nı ha re ke te ge çi ren bir bil gi dir. Eğer bu tür bir kav ra ma
ol maz da, in san Ku ran'da an la tı lan la rı sa de ce bil gi ola rak öğ re -
nir se, bu nun ya ra rı ol ma ya bi lir. 

Ku ran'da Al lah'ın bir li ği ni, O'ndan baş ka İlah ol ma dı ğı nı ha -
ber ve ren, ay rı ca şirk ko nu su ve şirk ko şan la rın du rum la rı hak -
kın da çok sa yı da ayet bu lu nur. Bu ko nu la rın sık sık vur gu lan -
ma sı ve en in ce de tay la rıy la ta rif edil me si, bu ko nu la rın kav ran -
ma sı nın in san lar için ne ka dar ha ya ti bir öne me sa hip ol du ğu -
nu gös ter mek te dir. Ku ran'ı ge re ği gi bi oku yup dü şün me miş bir
in sa nın ise el bet te bu te mel ger çek le ri bil me si müm kün de ğil -
dir. Bu kim se Ku ran'da ifa de edil di ği gi bi "ca hil"dir. 

Böy le bir kim se nin du ru mu, Ku ran in di ril me den ön ce din -
den iman dan ha be ri ol ma dan ya şa yan müş rik top lu mu nun du -
ru mun dan fark sız dır. Ku ran'ın in di ril me sin den ön ce ki dö nem,
ayet ler de bil gi siz li ğin, ca hil li ğin ha kim ol du ğu dö nem an la mı na
ge len "ca hi li ye" ola rak ta nım la nır. An cak Ku ran in di ril di ği hal -
de Ku ran'a uy ma yan bir kim se, is ter se ara dan 1400 se ne geç -
sin ha la bir ca hi li ye fer di dir. Da ha da öte si, Ku ran ya nı  ba şın -
da dur ma sı na rağ men, onun ilet ti ği doğ ru yo la ta bi ol ma dı ğı
için ce ha le tin den ve şir kin den do la yı hiç bir ma ze re ti ve özü rü
de ola maz. Bu ki şi is ter se ba ba dan, de de den kal ma ku lak tan
dol ma bil gi ler le, hu ra fe ler le din dar ol du ğu nu id dia et sin, Ku ran
ah la kı nı ya şa ma dı ğı sü re ce ca hil dir ve Ku ran'da kas te di len ima -
na ve an la yı şa he nüz ka vu şa ma mış tır. Al lah'ın in dir di ği ne ve el -
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çi ye uy ma yıp da, ata la rı nın yo lu na uyan lar as lın da bil gi siz lik ve
sap kın lık üze ri ne ku ru lu bir an la yı şa ta bi dir ler. Bu ger çe ğe
Allah Ku ran'da şöy le dik kat çe ker:

On la ra: "Al lah'ın in dir di ği ne ve el çi ye ge lin" de nil di -

ğin de, "Ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şey bi ze

ye ter" der ler. Ya ata la rı bir şey bil mi yor ve hi da ye te

er mi yor idi ler se? (Ma ide Su re si, 104)

Ku ran'da peygamber gönderilen, buna rağmen şirk koşan
ka vim le ri n ca hil ola rak ni te len di ril dik le ri ni gö rü rüz. Bu da bi ze
ce ha le tin ger çek ten de şir kin te me lin de ki çok önem li bir fak -
tör ol du ğu nu gös ter mek te dir. Ko nuy la il gi li ayet ler den bir ka çı
şöy le dir:

İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik. Put la rı önün de bel

bü küp eğil mek te olan bir top lu lu ğa rast la dı lar. Mu -

sa'ya de di ler ki: "Ey Mu sa, on la rın ilah la rı gi bi, sen de

bi ze bir ilah yap." O: "siz ger çek ten ca hil lik et mek te

olan bir ka vim si niz" de di. (Araf Su re si, 138)

Ad'ın kar de şi ni ha tır la; onun önün den ve ar dın dan

ni ce uya rı cı lar ge lip geç miş ti; ha ni o, Ah kaf'ta ki kav -

mi ni: "Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me yin, ger çek ten

ben, si zin için bü yük bir gü nün aza bın dan kor ka rım"

di ye uyar mış tı. De di ler ki: "Sen, bi zi ilah la rı mız dan

çe vir mek için mi bi ze gel din? Şu hal de eğer doğ ru

söy lü yor san, teh dit et ti ğin şe yi, bi ze ge tir." De di ki:

"İlim an cak Al lah Ka tın da dır. Ben si ze gön de ril di ğim

şe yi teb liğ edi yo rum; an cak si zi ca hil lik eden bir ka -

vim ola rak gö rü yo rum." (Ah kaf Su re si, 21-23)

Yu ka rı da ki ayet ler de bah se di len "ca hil lik et me" kav ra mın da
çok hik met li bir an lam var dır. Şöy le ki, ayet ler de kul la nıl dı ğı
ma nay la ca hil lik et mek yal nız ca bil me me yi de ğil, bil di ği, ger -
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çek le ri gö rüp ta nı dı ğı hal de an la maz lık tan gel me yi de içi ne al -

mak ta dır. Hz. Mu sa'yı ve ona in di ri len Tev rat'ı bi len, Hz. Mu -

sa'nın teb li ği ne, onun Fi ra vun'la olan mü ca de le si ne ta nık olan

İs ra i lo ğul la rı'ndan ba zı la rı nın du ru mu bu na bir ör nek tir. İs ra i -

lo ğul la rı için den bir kı sım in san, bun ca il me ka vuş tuk tan son ra,

hiç bir şey bil mi yor lar mış gi bi Al lah'tan baş ka ilah is te miş ler

(Al lah'ı ten zih ede riz), üs te lik bu ta lep le ri ni de Hz. Mu sa'ya

söy le ye bil miş ler dir. Bu, ol duk ça şa şır tı cı ve ib ret ve ri ci bir du -

rum dur. Bu ra dan da, ca hil lik ten kur tul ma nın yo lu nun bil gi

edin me nin öte sin de, kal be sin di ril miş, kalp te et ki uyan dı ran,

dü şün ce ve dav ra nış la ra yan sı yan bir il mi kav ra mak ol du ğu nu

an lı yo ruz.  

Nitekim şirke düşerek sapmış olan bazı eski kavimlerin,

özellikle de İsrailoğulları'ndan bazı kimselerin -samimi olanları

tenzih ederiz- hatası buradadır. Ellerinde büyük bir bilgi bulun-

masına, dahası bu bilgiyi çok iyi öğrenmiş olmalarına karşın,

yine de sapmışlardır. Bu nedenle Kuran'da böyle davranan kişi-

ler "kitap yüklü eşekler" olarak tanımlanır. Allah'ın ayette bil-

dirdiği gibi; "Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu

yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşı-

yan eşeğin durumu gibidir". (Cuma Suresi, 5) 

Kuran'da bazı Yahudilerden söz edilirken ayrıca, "Onlardan

bir bölümü, Allah'ın sözünü işitiyor, akıl erdirdikten sonra,

bile bile değiştiriyorlardı" (Bakara Suresi, 75) şeklinde de

haber verilmektedir. Bu da bilgiye sahip olmanın tek başına

yeterli olmadığını, bir de bu bilgiyi gerçekten Allah korkusuyla

değerlendirecek samimi bir kalbin gerekli olduğunu gösterir.

Böylece, şirkten arınmış halis bir imana sahip olmanın bir
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diğer önemli şartı görülmektedir: "Samimiyet". Doğal olarak

bunun tersi olan "samimiyetsizlik" de kişiyi şirke sürükleyen

etkenlerden birisi olmuş olur.

Sa mi mi yet siz lik

Bu ra da sa mi mi yet siz lik ten kas tet ti ği miz, in sa nın ger çek le ri

gör dü ğü, öğ ren di ği hal de, nef si nin dün ye vi çı kar la rı nı gö zet -

mek uğ ru na ger çek le re uy ma ma sı, hat ta bun la rın tam ter si ne

ha re ket et me si dir. Ku ran'ı ge re ği gi bi oku yan, ak la ve vic da na

sa hip olan bir kim se Al lah'ın hoş nut ola ca ğı ta vır ve ah lak bi çi -

mi nin na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni gö rür ve an lar. An cak, sa mi mi ye -

ti de re ce sin de bu an la dı ğı na uya bi lir ve ha ya tı nı bu na gö re şe -

kil len di re bi lir. 

Sa mi mi yet siz in san ba zı kü çük he sap lar ve men fa at ler uğ ru -

na, bil di ği doğ ru la rı bir ka lem de terk ede bi lir. He va sı nın, ya ni

nef si nin is tek ve ar zu la rı nın, hırs ve ih ti ras la rı nın pe şin den gi -

der. Al lah'ın sı nır la rı nı aşar, emir le ri ni gö z ar dı eder. Kı sa ca

dün ya ya mey le der, ahi re ti ni ise çok ucuz bir kar şı lı ğa sa tar. 

Unut ma mak ge re kir ki in san Al lah'ın emir le ri ile nef si nin

emir le ri ara sın da bir ter cih yap mak söz ko nu su ol du ğun da nef -

si ne ta bi olur sa nef si ni Al lah'a şirk koş muş olur. Bu tu tu mun -

dan vaz ge çip tev be et me dik çe de şirk ten arı na maz. İs ter se

nef siy le ça tış ma yan di ğer ko nu la ra son de re ce ti tiz lik gös ter -

sin yi ne de bu du rum de ğiş mez. Ör ne ğin bir in san dış tan ba -

kıl dı ğın da çok iba det edi yor gi bi gö rü ne bi lir, ger çek ten ba zı

iba det le ri ya pı yor da ola bi lir. An cak bu ki şi bi le bi le Al lah'ın tek

bir hük mü nü umur sa maz lık tan ge li yor sa ör ne ğin 5 va kit na ma -

zı nı kıl mı yor sa, bu nok ta da vic dan sız lık ya pı yor ya da da ha
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doğ ru bir de yim le nef si ni ter cih edi yor dur. Üs te lik nef si nin is -

tek ve ar zu la rı doğ rul tu sun da, bi le bi le, ıs rar la, tev be et me yip

piş man lık duy mak sı zın bu tav rı na de vam edi yor sa bu nun an la -

mı şirk ola bi lir. Böy le kim se ler iş le ri ne gel me yen ko nu lar da

Yüce Rabbimiz Al lah'ın emir le ri ni terk edip he va la rı na uy duk -

la rı için akıl sız ca he va la rı nı ilah edin miş, do la yı sıy la müş rik ol -

muş lar dır. Müş rik le rin se tev be et me dik le ri ve di ren dik le ri sü -

re ce, iba det le ri de da hil ol mak üze re bü tün ya pıp et tik le ri bo -

şa çı ka cak tır. Al lah Ku ran'da şöy le bil dir mek te dir: 

An dol sun, sa na ve sen den ön ce ki le re vah yo lun du:

"Eğer şirk ko şa cak olur san, şüp he siz amel le rin bo şa

çı ka cak ve el bet te sen, hüs ra na uğ ra yan lar dan ola -

cak sın. "Ha yır, ar tık (yal nız ca) Al lah'a kul luk et ve

şük re den ler den ol." (Zü mer Su re si, 65-66)

Bu ra ya ka dar an la şı la ca ğı gi bi, kas tet ti ği miz an lam da sa mi mi -

yet siz lik, bü tü nüy le din ah la kın dan uzak kim se le re öz gü bir du -

rum de ğil dir. Sa mi mi yet siz lik le rin den ötü rü şir ke sap la nan

kim se ler ki mi za man da din dar gö rü nüm le ri al tın da çif te stan -

dart uy gu la yan ki şi ler dir. Böy le ki şi ler bir yan dan dün ya la rı nı

kur tar ma ya, ne fis le ri ni mem nun et me ye ça lı şır ken bir yan dan

da din ahlakına uyu yor muş gi bi gö rü ne rek vic dan la rı nı ra hat -

lat ma ya ça lı şır lar. Bun lar di ni, Al lah'ın is te di ği, Ku ran'da bil dir -

di ği ve Pey gam be ri miz (sav)'in öğ ret ti ği şe kil de de ğil de ken di

is tek le ri doğ rul tu sun da ya şar lar. Ya ni ken di le ri ne gö re ba tıl bir

din oluş tu rur ve bu nu ya şar lar. Ama yap tık la rı şe yin an la mı

açık tır; Al lah'ın rı za sı nı de ğil de ne fis le ri nin rı za sı nı ter cih et -

miş ler dir. Sa mi mi bir iman da ise böy le bir şey as la söz ko nu su

ola maz. Nef sin is tek le ri, emir le ri, tel kin le ri hiç önem li de ğil dir.

Önem li olan tek şey Al lah'ın is tek le ri dir; mü min Al lah'ın rı za -
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sı nı ve hoş nut lu ğu nu ka zan mak için nef si ne ra hat ça söz ge çi rir.

Al lah'ın emir ve ya sak la rı na kar şı son de re ce ti tiz olur. Al lah'a

olan yo ğun sev gi si, kor ku su, bağ lı lı ğı bu nu ge rek ti rir. Bu ne -

den le hiç bir ko nu da nef siy le di ni ara sın da bir se çi me git mez.

Eğer bir ko nu da Al lah'ın hoş nut ola ca ğı nı um du ğu se çe ne ği an -

la dıy sa va kit ge çir mek si zin onu ya par.  

Mü min le rin tam ter si bir an la yı şa sa hip olan müş rik ler ise, en

baş ta Al lah'a kar şı sa mi mi yet siz dir ler. Al lah bun la rın kalp le rin -

den ge çe ni, ni yet le ri ni bil mek te  ve her yap tık la rı na şa hit ol -

mak ta dır. Oy sa müş rik ler bu açık ger çe ğe rağ men Al lah'a kar -

şı sa mi mi dav ran ma mak ta, iki yüz lü ta vır la rı na de vam et mek -

te dir ler. Sa mi mi yet siz ce öne sür dük le ri hat ta ken di le ri ni bi le

inan dır dık la rı ma ze ret le rin ka bul edi le ce ği ni san mak ta dır lar.

Za ten so rul du ğun da he men hep si ken di le ri ni cen ne te la yık

kim se ler ola rak gö rür ler. 

Bel li bir bil gi ye sa hip ol du ğu hal de bi le bi le şir ke yö ne len ki -

şi nin al gı la ma ye te ne ği nin ka pan dı ğı Ku ran'da bil di ril miş tir. Bu

ne den le müş rik le rin bu tür an la şıl maz, sa mi mi yet siz, çif te stan -

dart tu tum la rın da her han gi bir akıl ve man tık ara mak as lın da

an lam sız dır. Bu ger çek göz önün de bu lun du rul du ğun da, sa mi -

mi yet siz li ğin ve bun dan kay nak la nan şir kin te me lin de bir ne vi

şu ur suz luk ve Al lah'ı ge re ği gi bi tak dir ede me me du ru mu ol -

du ğu an la şıl mak ta dır. Zü mer Su re si'nde müş rik le rin bu şu ur

nok san lı ğın dan şöy le söz edi lir: 

On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler.

Oy sa kı ya met gü nü yer, bü tü nüy le O'nun avu cu

(kab za sı)nda dır; gök ler de sağ eliy le dü rü lüp-bü kül -

müş tür. O, şirk koş tuk la rın dan mü nez zeh ve Yü ce -

dir. (Zü mer Su re si, 67)
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Sa mi mi yet siz iki yüz lü bir müş rik, yal nız ca ken di si için de ğil
çev re si için de bir teh li ke dir. Çün kü ken di si çe kin me den, per -
va sız ca şirk ko şar ken bir yan dan da di ğer in san la rı bu na teş vik
eder. Bu teh li ke den kur tul ma nın tek yo lu ise sa mi mi yet tir. Bir
in san bü tün öm rü nü şirk için de ge çir miş ve ya bil me den bu tür
in san la rın pe şin den git miş ola bi lir. Ama bil me li dir ki gü nün bi -
rin de tev be edip, sa mi mi bir kalp le Al lah'a yö ne lir se el bet te ki
Al lah'tan kur tu luş uma bi lir. Bu nun için yap ma sı ge re ken ise ha -
ya tı nın her anın da her sa ni ye sin de yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı esas
al mak, din ah la kı nı Al lah'ın son hak ki ta bı olan Ku ran'dan ve
ha dis ler den öğ ren mek ve öğ ren dik le ri ni tam an la mıy la uy gu la -
mak tır. Ama unut ma mak ge re kir ki uy gu lar ken hiç bir ma ze ret,
şart öne sür me me li Al lah'ın hü küm le ri ne ve rı za sı na ka yıt sız,
şart sız tes lim ol ma lı ve hiç va kit ge çir me den uy gu la ma lı dır. Bu
tak dir de el bet te ki ba ğış la ma sı bol olan Al lah'tan rah met uma -
bi lir. Bu ger çe ğe Al lah Ku ran'da şöy le dik kat çek miş tir:  

(Ben den on la ra) De ki: "Ey ken di aleyh le rin de ol mak
üze re öl çü yü ta şı ran kul la rım. Al lah'ın rah me tin den
umut kes me yin. Şüp he siz Al lah, bü tün gü nah la rı ba -
ğış lar. Çün kü O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir." Azab
si ze ge lip çat ma dan ev vel, Rab bi ni ze yö ne lip-dö nün
ve O'na tes lim olun. Son ra si ze yar dım edil mez. Rab -
bi niz 'den, si ze in di ri le nin en gü ze li ne uyun; siz hiç şu -
urun da de ğil ken, azab apan sız si ze ge lip çat ma dan
ev vel. (Zü mer Su re si, 53-55)
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ŞİRKE YOL AÇAN TEHLİKELİ
BİR TAVIR: "DUYGUSALLIK"

Ş ir kin man tık lı ve akıl cı bir da ya na ğı ol ma dı ğı açıktır. Bir
kim se dü şü nüp ak lıy la, vic da nıy la mu ha se be yap tı ğın da,
Al lah'tan baş ka İlah ol ma dı ğı nı ve ola ma ya ca ğı nı apa çık

gö rür ve an lar. An cak, bu na rağ men in san lar dan bir kıs mı hat -
ta ço ğun lu ğu, bu ger çe ği fark et miş ol ma nın ge rek tir di ği dü -
şün ce ve dav ra nış bi çi mi ni ser gi le mez, tam ak si ne ha re ket
eder. Bu, şa şır tı cı ve man tık sız ol du ğu hal de çok sık kar şı la şı -
lan bir du rum dur.

Bir ger çe ği akıl ve man tık ka bul et ti ği hal de, bu ger çe ğe uy -
ma mak ve fark lı yol lar be nim se mek bir ta kım duy gu sal et ken -
le rin ak la ve man tı ğa bas kın çık ma sın dan, bun la rı ört me sin den
kay nak la nır. Biz bu nu kı sa ca "duy gu sal lık" ya da "ro man tizm"
ola rak ta nım la ya ca ğız.

İn sa nın doğ ru dü şün me si ve doğ ru ha re ket ede bil me si an cak
ak lı nı kul lan ma sı sa ye sin de olur. Ku ran'ın pek çok aye tin de,
mü min le rin akıl la rı nı kul la na rak çok önem li ger çek le ri kav ra -
dık la rı, müş rik le rin, ka fir le rin ise akıl la rı nı kul lan ma dık la rı ve
bu yüz den için de bu lun duk la rı du ru ma düş tük le ri an la tı lır. İş te
bu nun önem li se bep le rin den bi ri si müş rik le rin yal nız ca duy gu -
la rı nın et ki sin de ha re ket et me le ri dir. 
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Ak lın ka pan ma sı na se bep olan duy gu sal lık in sa nı şey ta nın bü -

tün tel kin le ri ne açık ha le ge ti rir, onun oyun ca ğı ya par. Şey tan

duy gu sal lık si la hıy la müş rik le ri di le di ği gi bi yön len di rip her tür -

lü sap kın lı ğa sü rük le ye bi lir.

İn sa na ya ra tı lış tan ve ril miş olan, sev gi, kor ku, gü ven, ih ti yaç,

sı ğın ma, vs. gi bi bü tün duy gu lar, Yüce Al lah'ın rı za sı nı ka zan -

ma sı, Al lah yo lun da kul lan ma sı, iyi nin ve doğ ru nun sa vu nu cu -

su, ta kip çi si ol ma sı için ve ril miş tir. An cak bu duy gu lar Ku -

ran'da ta rif edi len şe kil de ya şan maz sa, şey ta ni yön de bir iti ci

güç oluş tu rur lar.

Şir kin or ta ya çı kı şı da bu sev gi, kor ku, sı ğın ma, yar dım bek -

le me, gü ven me gi bi duy gu la rın, ve ri liş ama cın dan sap tı rı lıp yan -

lış yön len di ril me siy le olur. Bu duy gu lar rah ma ni ve ya şey ta ni

doğ rul tu da yön len di ri le bi lir ler. Rah ma ni ta ra fa yön len di ril dik -

le rin de in sa nı ima na, ih la sa, Al lah'a gö tü rür ken, şey ta ni yö ne

çev ril dik le rin de şir ke ve pis li ğe sü rük ler ler. Çün kü ki şi, Al lah'a

ve O'nun is te di ği yö ne yö nelt me si ve kar şı lı ğı nı da Al lah'tan

bek le me si ge re ken bu tür his le ri, baş ka la rı na yö nel tin ce ilah lık

vas fı nı da on la ra yük le miş olur. (Al lah'ı ten zih ede riz) Do la yı -

sıy la, Al lah'ı bı ra kıp da Al lah'ı se ver gi bi sev di ği ki şi yi ya da

Yüce Al lah'tan kor kar gi bi kork tu ğu kim se yi ve ya Al lah'ı unu -

tup da ken di sin den yar dım bek le di ği kim se yi sap kın ca ilah laş -

tır mış olur. 

Oy sa ile ri de de açık la ya ca ğı mız gi bi, se vil me ye, övül me ye,

yü cel til me ye, Ken di si'nden kor kul ma ya, yar dım is te nil me ye,

gü ve nil me ye ger çek an lam da la yık olan sa de ce Al lah'tır. Zi ra,

her şe yin kay na ğı, her şe ye var lı ğı nı ve ren, üs tün lük ve gü zel lik -

le rin, tüm bil gi ve gü cün ye ga ne sa hi bi Al lah'tır. Bü tün bu özel -

lik ler İlah lık özel lik le ri dir. Bu özel lik le ri, Al lah'ı unu ta rak ve bü -
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yük bir akıl sız lık gös te re rek ya ra tıl mış la ra ver mek bu var lık la -
rı ilah edin mek an la mı na ge lir ki bu şirk olur. 

Şim di, sev gi, kor ku, yar dım bek le me his le ri ni tek tek ele ala -
rak, akıl la bu his le ri kon trol al tı na al ma ma nın, ak lıy la de ğil de
duy gu la rıy la ha re ket et me nin şir ke na sıl yol aça bi le ce ği ni in ce -
le ye lim.

Sev gi

İman eden bir ki şi, bü tün kal biy le sev me si, ya kın laş ma sı, bağ -
lan ma sı ge re ken var lı ğın Al lah ol du ğu nu bi lir. Çün kü Al lah
ken di si ni yok tan var et miş, be de ni ni, ak lı nı, şu uru nu, ima nı nı
ve sa hip ol du ğu bü tün her şe yi ona ver miş tir. Bü tün ih ti yaç la rı -
nı kar şı la mış  ve ha len de kar şı la mak ta dır. Ken di si için bu dün -
ya da sa yı sız ni met ler ya rat mış tır. Da ha sı, Ken di si' ne iman et ti -
ği ve ita at et ti ği tak dir de, onu, hem dün ya da hem de ahi ret te
çok bü yük ve son suz bir ni met le, Ka tın dan bir sev gi ve hoş nut -
luk la müj de le mek te dir. Bü tün bun la rı da yal nız ca Ken di si'n den
bir rah met ve lü tuf ola rak kar şı lık sız bir şe kil de ver mek te dir.
O hal de ger çek an lam da, her kes ten çok se vil me ye, bağ la nıl ma -
ya la yık olan yal nız ca Al lah'tır. 

Sev gi nin oluş ma sın da ki se bep ler den bi ri de se vi len kim se de -
ki üs tün ve gü zel özel lik le re kar şı du yu lan il gi ve hay ran lık tır.
Bu il gi ve hay ran lık kar şı ta raf tan da kar şı lık gör dü ğün de ara -
da ki iliş ki kuv vet li bir sev gi ba ğı na dö nü şür. An cak bu ra da
önem li olan nok ta, üs tün lük ve gü zel li ğin ger çek sa hi bi ni bul -
mak ve il gi, sev gi ve hay ran lık his le ri ni ona yö nelt mek tir. O da
yi ne, bü tün gü zel lik le rin, üs tün ve yü ce sı fat la rın kay na ğı, sa hi -
bi olan Al lah'tır. O'nun ya rat tık la rı nın sa hi biy miş gi bi gö rün -
dük le ri üs tün sı fat lar ise, yal nız ca Al lah'ın son suz sı fat la rı nın
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çok kü çük bi rer yan sı ma sı dır lar ve ger çek te Al lah'a ait tir ler.
Al lah'ın kul la rı üze rin de te cel li et mek te, ya ni gö rün mek te dir -
ler. Bü tün bun lar dan do la yı sev gi an cak Al lah'ın Za tı na du yu -
lur. İn sa nın bir kim se yi ve ya bir eş ya yı, Al lah'tan ba ğım sız, müs -
ta kil bir var lık ola rak gö rüp de Al lah'ı se ver gi bi sev me si ise,
onun şirk koş tu ğu nun en be lir gin ala met le rin den bi ri si dir.

Bu ra da kas te di len  te me lin de yan lış ve hak sız bir sev gi nin ol -
du ğu du rum lar dır. El bet te ki sev gi duy mak yan lış de ğil dir, yan -
lış olan Al lah'ı ta ma men unu tup, ade ta bir tut kuy la, ih ti ras la
kar şı ta ra fa bağ lan mak tır. Ya da o in san için Al lah'ın rı za sı nı ve
hoş nut ola ca ğı şey le ri terk et mek tir. Oy sa ima ni göz le ba kıl dı -
ğın da  in san la rın sa hip ol duk la rı tüm gü zel lik le rin asıl sa hi bi nin
Al lah ol du ğu an la şı lır. Bu nu fark eden in san do ğal ola rak
Allah'a yö ne lir, kar şı sın da ki in sa nı se ver ken as lın da Al lah'ı sev -
di ği nin bi lin cin de dir. An cak müş rik le rin sev gi le rin de du rum
fark lı dır. Bir ayet te müş rik le rin Al lah'ı bı ra kıp, ken di le ri ne sev -
gi ba ğı ile put lar edin dik le ri şöy le ifa de edi lir:

(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı bı ra kıp

dün ya ha ya tın da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la -

rı (ilah lar) edin di niz. Son ra kı ya met gü nü, ki mi niz ki -

mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki mi niz ki mi ni ze

la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir ve

hiç bir yar dım cı nız yok tur." (An ke but Su re si, 25)

Yu ka rı da ki ayet te ha ber ve ril di ği gi bi, ahi ret te bu sev gi ba ğı
nef re te ve kar şı lık lı in ka ra dö nü şe cek tir. Bu nun se be bi, in san -
la rın sev gi ba ğı ku ra rak edin dik le ri bu put la rın ahi ret te ken di
azap la rı na se bep ol ma sı dır. Yal nız ca Al lah'ı İlah edi nen bir kim -
se nin baş ka bir şe yi, baş ka bir kim se yi Al lah ka dar ya da
O'ndan da ha faz la sev me si as la söz ko nu su ola maz. Bu nun ak -
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si ne bir tu tum ta kı nan müş rik ler ise ayet te şöy le ta rif edi lir:

İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı 'eş ve or tak' tu -

tan lar var dır ki, on lar (bun la rı), Al lah'ı se ver gi bi se -

ver ler. İman eden le rin ise Al lah'a olan sev gi le ri da ha

güç lü dür. O zul me den ler, aza ba uğ ra ya cak la rı za -

man, mu hak kak bü tün kuv ve tin tü müy le Al lah'ın ol -

du ğu nu ve Al lah'ın ve re ce ği aza bın ger çek ten şid det -

li ol du ğu nu bir bil se ler di. (Ba ka ra Su re si, 165)

Ayet te, iman eden le rin en çok Al lah'ı sev dik le ri be lir til miş tir.
Bu nun ak si bir uy gu la ma için de olan ki şi nin sa mi mi ol ma dı ğı ya
da Al lah'ı ve di ni ge re ği gi bi ta nı mı yor ola bi lir. Za ten aye tin so -
nun dan, şirk ko şan la rın Al lah hak kın da yan lış ve ek sik bir bil gi
ve an la yı şa sa hip ol duk la rı an la şıl mak ta dır. Bun lar, Al lah ile sa -
mi mi bir ya kın lık ku ra ma dık la rın dan ve Al lah'ı ge re ği gi bi tak dir
ede me dik le rin den, sa hip ol duk la rı sev gi yi baş ka ki şi le re yö nel -
tir ler.

Bu ra da sev gi yo luy la ya şa nan şirk mo de li nin en sık ve yo ğun
rast lan dı ğı iliş ki tü rü olan ka dın-er kek iliş ki le ri üze rin de özel -
lik le dur mak ta ya rar var dır.

Ka dın-er kek iliş ki le rin de, Al lah rı za sı dı şın da kar şı lık lı ku ru -
lan bağ lı lık ve be ra ber lik ler, in san la rı şir ke sap tı ran en önem li
ko nu lar dan bi ri si dir. Ge nel lik le ro man tizm, duy gu sal lık ve kar -
şı lık lı bir ta kım men fa at ler üze ri ne ku ru lan bu tür be ra ber lik -
ler de ki şi ler Al lah'ın rı za sı nı de ğil, bir bir le ri nin rı za sı nı ve hoş -
nut lu ğu nu arar lar. Bir bir le ri nin hoş nut lu ğu nu Al lah'ın rı za sı na
ter cih eder ler. Bir bir le ri ni mem nun ede bil mek için Al lah'ın sı -
nır la rı nı çiğ ne mek te bir sa kın ca gör mez, ra hat sız lık his set mez -
ler. Al lah'ın te me lin de ken di si ne yö nel til me si için ver di ği sev gi
duy gu su nu bir bir le ri ne yö nel tir ler. Al lah'ı de ğil bir bir le ri ni
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anar lar. So nuç ta Al lah'a kar şı ye ri ne ge tir me le ri ge re ken bü -
tün va zi fe le ri bir bir le ri ne kar şı ye ri ne ge ti ren, bir bir le ri ni Yüce
Al lah'tan ba ğım sız müs ta kil var lık lar ola rak gör me sap kın lı ğı na
düş müş ki şi ler or ta ya çı kar. Ku ran'da bu tür iliş ki ler bir bi ri ne
tap ma, bir bi ri ni ilah edin me ola rak ta nım la nır.  

Bu tür bir şirk iliş ki sin de ka dın la ra kar şı bes le nen tut ku do -
lu sev gi ye Ku ran'da dik kat çe kil mek te dir. Eğer bu sev gi, Al lah'ı
unut tu ran, Al lah'ı ge re ği gi bi an ma yı en gel le yen, Al lah sev gi si -
ne ter cih edi len, kalp ten Al lah sev gi si ni çı ka rıp da onun ye ri ne
ko nu lan bir sev gi tü rüy se, ki şi yi doğ ru dan şir ke sü rük ler. Top -
lum da ma sum gö rü len böy le bir tu tu mun as lın da Al lah Ka tın -
da çok fark lı bir kar şı lı ğı ol du ğu  bi ze Ku ran'da şöy le ha ber ve -
ri lir:

On lar, O'nu bı ra kıp da (bir ta kım) di şi le re ta par lar.

On lar o her tür lü ha yır la iliş ki si ke sil miş şey tan dan

baş ka sı na tap maz lar. (Ni sa Su re si, 117) 

Ay nı teh li ke yal nız ca er kek ler için de ğil ka dın lar için de ge -
çer li dir. Bazı toplumlarda, bu şirk sev gi si, "aşk", "ro man tizm",
"saf ve te miz duy gu lar", vs. şek lin de ma sum gös te ri lir, hat ta
yü cel ti lip teş vik edi lir. Özel lik le genç yaş ta ki in san la rı et ki si ne
alan bu ro man tizm tel ki ni akıl ve şu urun ge liş me si ni en gel le di -
ği için, din den, iman dan, ya ra tı lış amaç la rın dan ha ber le ri ol ma -
yan, Allah'ı unut muş, Al lah sev gi si ni, Al lah kor ku su nu bil me -
yen, şir ki do ğal bir dav ra nış, bir ya şam tar zı ha li ne ge tir miş
sap kın ne sil ler mey da na çık mak ta dır. An cak bu ra da önem li bir
nok ta yı tek rar ha tır lat mak ta ya rar var dır: El bet te ki in san lar
bir bir le ri ni se ve bi lir ler, bir bir le ri ne sev giy le bağ la na bi lir ler,
ama tüm bun lar Al lah'tan ba ğım sız ol ma ma lı dır. Yok sa özün de
Al lah sev gi si ne da ya lı ol mak kay dıy la in san la rın bir bir le ri ne
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sev giy le tut kun ol ma sı Ku ran'da sö zü edi len ve cen net te ola -
ca ğı bil di ri len bir mo del dir. Bir ayet te, cen net te "Eş le ri ne

sev giy le tut kun" (Va kıa Su re si, 37) in san la rın ola ca ğı ha ber
ve ril miş ve bu mo de lin mak bu li ye ti ne dik kat çe kil miş tir. 

Mü mi nin sev gi si ber rak, nur lu, kalp te fe rah lık oluş tu ran bir
sev gi dir. Çün kü sev gi si nin ger çek mu ha ta bı Al lah'tır. Kar şı sın -
da ki var lı ğı dün ya da Al lah'ın te cel li le ri ni ba rın dır dı ğı için se ver.
Bu yüz den de, sev di ği bir kim se ve ya var lık ölün ce ve ya sev di -
ği bir eş ya kay bo lun ca, ken di sin den alı nın ca mü min üzül mez,
bir mah ru mi yet, ay rı lık acı sı çek mez. Çün kü sev di ği var lık ta ki
mad di ma ne vi bü tün gü zel lik le rin, te cel li le rin ger çek sa hi bi
Allah'tır. Al lah ebe di ve eze li dir. Hep sin den önem li si ken di si ne
şah da ma rın dan da ha ya kın dır. Yal nız ca ken di si ni im ti han et -
mek için ge çi ci ola rak ba zı te cel li le ri ni ge ri al mış tır. İma nı nı ve
bu an la yı şı nı sür dür dü ğü sü re ce di ler se bu dün ya da di ler se ahi -
ret te son su za dek ken di si ne çok da ha yo ğun ola rak pek çok
gü zel sı fa tıy la te cel li ede cek tir. İş te bu sır rı kav ra dı ğı ve ka tık -
sız ger çek ima na ka vuş tu ğu için mü mi ne üzün tü ve acı ve re -
cek, onu duy gu sal lı ğa dü şü re cek hiç bir du rum söz ko nu su de -
ğil dir. Bir ayet te iman eden le rin bu ruh ha li  şöy le ta rif edi lir:

Şüp he siz: "Bi zim Rab bi miz Al lah'tır" de yip son ra

doğ ru bir is ti ka met tut tu ran lar (yok mu); ar tık on lar

için kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır.

(Ah kaf Su re si, 13)

Müş rik ler için se du rum tam ter si dir. Sev dik le ri, bağ lan dık la -
rı ki şi ler ken di le ri ni bi rer bi rer terk et tik le rin de, her bi ri için
son suz ay rı lık acı sı nı kalp le rin de du yar lar. Al lah'a ter cih et tik -
le ri, şirk koş tuk la rı her kes ve her şey on la rın dün ya da ve ahi -
ret te azap la rı na se bep ola cak tır. Bu du rum şar kı la rın, şi ir le rin,
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ro man la rın ve film le rin vaz ge çil mez ko nu su nu oluş tu rur. Bun -
la rın pek ço ğu nun te ma sı nı kar şı lık sız, ümit siz aşk lar, ay rı lık lar,
iha net ler, terk et me ler, ölüm ler ve bun lar dan kay nak la nan acı,
ke der ve ız dı rap oluş tu rur.  

Bu şe kil de dün ya da baş la yan azap la rı ahi ret te çok da ha şid -
det li bir mad di ve ma ne vi azap la son su za dek de vam eder. Ku -
ran'da, ce hen nem de yü rek le re tır ma nıp çı kan bir ateş ten bah -
se dil mek te dir. (Hü me ze Su re si, 5-7) İş te dün ya da ki her tür lü
yü rek acı sı nın kat kat şid det li si ce hen nem de müş ri ğin ma ne vi
aza bı nın bir par ça sı nı oluş tu rur. Al lah Ken di si' ne iha net eden,
hak sız ye re şirk ko şan lar dan hem dün ya da hem de ahi ret te in -
ti kam alır.

Kor ku

İn san la rı şir ke sü rük le yen un sur lar dan bir di ğe ri de kor ku -
dur. Yal nız ca Al lah'a kar şı yö nel til me si ge re ken kor ku his si,
O'nun ya rat tık la rı na kar şı du yul du ğun da ve bu kor ku ki şi nin ta -
vır ve dav ra nış la rı nı et ki le di ğin de şirk oluş muş olur. Çün kü
Ken di si'nden ger çek ten kor kul ma ya la yık olan tek var lık
Al lah'tır. Mut lak gü cün sa hi bi O'dur. Her şey O'nun di le me si ve
kon tro lü al tın da dır. O'nun bil gi si ve iz ni dı şın da hiç bir şey ger -
çek le şe mez. O di le me di ği sü re ce hiç bir şey in sa na za rar ve re -
mez. O bir kim se ye za rar di le ye cek ol sa, bu za ra rı Al lah'tan
baş ka gi de re cek de yok tur. Do la yı sıy la kor kup sa kı nıl ma sı ge -
re ken sa de ce Al lah'tır. Al lah'tan baş ka sın dan kork mak ise kork -
tu ğu şe yi ade ta Al lah dı şın da bir güç ve kud ret sa hi bi ola rak
gör mek, onun Al lah'tan ba ğım sız ol du ğu nu, Al lah'ın be lir le di ği
ka der dı şın da ha re ket et ti ği ni san mak, kı sa ca onu bü yük bir ce -
ha let le ilah laş tır mak an la mı na ge lir. (Al lah'ı ten zih ede riz) 
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Al lah'tan baş ka sı na kar şı kor ku bes le me nin şirk, di ğer bir de -

yim le ikin ci bir ilah edin mek ol du ğu Ku ran'da şöy le ha ber ve ri -

lir:

Al lah de di ki: "İki ilah edin me yin: O, an cak tek bir

İlah tır. Öy ley se Ben den, yal nız ca Ben den kor kun."

Gök ler de ve yer de ne var sa O'nun dur, ita at-kul luk

da (din de) sü rek li ola rak O'nun dur. Böy ley ken

Allah'tan baş ka sın dan mı kor kup-sa kı nı yor su nuz?

(Nahl Su re si, 51-52)

Bir baş ka Ku ran aye tin de ise Al lah'tan baş ka hiç bir şey den

kork ma mak ge rek ti ği şöy le bil di ri lir: 

Al lah, ku lu na ye ter li de ğil mi? Se ni O'ndan baş ka la rıy -

la kor ku tu yor lar. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık onun için

bir yol gös te ri ci yok tur. (Zü mer Su re si, 36)

Yu ka rı da ki ayet te de dik kat çe kil di ği gi bi müş rik ler, Al lah'tan

de ğil in san lar dan, hat ta mü min ler den kor kar lar. Ku ran'da, bu -

nun yi ne akıl sız lık la rı nın bir so nu cu ol du ğu şöy le an la tı lır:

Her hal de iç le rin de 'deh şet ve yıl gın lık uyan dır ma ba -

kı mın dan' siz, Al lah'tan da ha çe tin si niz. Bu, şüp he siz

on la rın 'de rin bir kav ra yı şa sa hip ol ma ma la rı' do la yı -

sıy la böy le dir. (Haşr Su re si, 13)

Yar dım bek le me ve gü ven me duy gu su

Al lah'ın dı şın da ki var lık lar yal nız ca O'nun ya rat tık la rı dır.

O'nun di le me siy le var ol muş lar dır. O'nun di le me siy le var lık la rı -

nı de vam et ti rir ler. Şi fa yı ve rız kı ve ren, gül dü ren ve ağ la tan

Al lah'tır. Kı sa ca Al lah'tan baş ka her şey ve her kes, son suz aciz,

son suz fa kir, son suz muh taç var lık lar dır. Bun la rın ken di le ri ne
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ait bir güç le ri, ka bi li yet le ri yok tur; öy le ki ken di le ri ne bi le yar -
dı ma güç ye ti re mez ler. O hal de, Al lah'tan baş ka gü ve ni le cek,
yar dım umu la cak, bir şey ler is te ne cek, bek le ne cek kim se de
yok tur.

Bu ne den le, Al lah'tan de ğil de baş ka la rın dan yar dım di le mek,
Al lah'a gü ven me yip, se bep le re, ara cı la ra, in san la ra gü ven mek,
Al lah'ın ya rat tık la rı nı Al lah'tan ba ğım sız bir güç, ira de ve et ki
sa hi bi ola rak gör mek de mek tir ki, bu da apa çık şirk tir. 

Al lah'ı bı ra kıp da kul la rın dan yar dım bek le yen le rin düş tük le -
ri sap kın lık Ku ran'da şöy le ifa de edi lir:

Yar dım gö rür ler umu duy la, Al lah'tan baş ka ilah lar
edin di ler. On la rın (o ilah la rın) ken di le ri ne yar dım et -
me ye güç le ri yet mez; oy sa ken di le ri on lar için ha zır
bu lun du rul muş as ker ler dir. (Ya sin Su re si, 74-75)

Ayet ler de be lir til di ği gi bi bu tür bek len ti ler le sah te ilah la ra
gü ve nip da ya nan lar bun la rın kö le si ha li ne ge lir ler. Ge le cek le ri -
ni gü ven ce  al tı na ala bil mek ama cıy la Al lah'ı unu tup da O'nun
ya rat tık la rı nı ra zı et me ye ça lı şan in san la ra sık sık rast la mak
müm kün dür. Al lah'tan baş ka sın dan me det uman bu in san lar
bek len ti le ri nin kar şı lı ğı nı gör me dik le ri gi bi put la rı nın em rin de
zil let ve aşa ğı lan ma için de bir ömür ge çi rir ler. Şirk le ri nin dün -
ya da ki kar şı lık la rın dan bi ri olan bu hor luk ve aşa ğı lan ma, ahi -
ret te da ha şid det li ve ebe di dir.

Al lah bir aye tin de, in san la rın tıp kı ken di le ri gi bi aciz bi rer kul
olan di ğer var lık la ra kul luk et me le ri nin an lam sız lı ğı nı şöy le
açık lar:

Ey in san lar, (si ze) bir ör nek ve ril di; şim di onu din le -
yin. Si zin, Al lah'ın dı şın da tap mak ta ol duk la rı nız -
hep si bu nun için bi ra ra ya gel se ler da hi- ger çek ten
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bir si nek bi le ya ra ta maz lar. Eğer si nek on lar dan bir

şey ka pa cak ol sa, bu nu da on dan ge ri ala maz lar. İs -

te yen de güç süz, is te nen de. (Hac Su re si, 73)

Baş ka ayet ler de ise Al lah'tan baş ka yar dım is te nen var lık la -

rın aciz lik le ri şöy le ifa de edi lir:

Ken di le ri ya ra tı lıp du rur ken, hiç bir şe yi ya ra ta ma yan

şey le ri mi or tak ko şu yor lar? Oy sa (bu şirk koş tuk la rı

güç ler ve nes ne ler) ne on la ra bir yar dı ma güç ye ti re -

bi lir, ne ken di ne fis le ri ne yar dım et me ğe. (Araf Su -

re si, 191-192)

O'ndan baş ka tap tık la rı nız ise si ze yar dı ma güç ye ti -

re mez ler, ken di le ri ne de. (Araf Su re si, 197)

Gö rül dü ğü gi bi Al lah'ı unu ta rak ken di le rin den me det umu -

lan, yar dım is te ni len var lık la rın as lın da ken di le ri ne yar dım et -

me ye bi le güç le ri yok tur. An cak bu ger çek ten gaf let için de

olan ve Al lah'tan baş ka sı na yal va rıp ya ka ran ki şi ler her dö nem -

de var ol muş lar dır. Bu ga fil in san la rın uğ ra ya cak la rı son, pek

çok ayet te bil di ril miş tir. Bu ayet ler den bi ri si şöy le dir:

Al lah ile be ra ber baş ka bir ila ha yal va rıp-ya kar ma,

son ra aza ba uğ ra tı lan lar dan olur sun. (Şu ara Su re si,

213)

Sa hip ol du ğu mal la ra gü ve ne rek Al lah'a şirk koş tu ğu için da -

ha dün ya day ken aza ba uğ ra tı lan la ra ve ri le bi le cek ör nek ler den

bi ri Kehf Su re si'nde an la tı lan bağ sa hi bi dir. Ön ce ki bö lüm ler -

den ha tır la na ca ğı gi bi bah si ge çen ki şi, sa hip ol du ğu bağ, bah çe

ve mal lar dan ötü rü son de re ce ki bir li dir. Bu mal la rın son su za

ka dar yok ol ma ya ca ğı nı, kı ya me tin de kop ma ya ca ğı nı id dia et -

mek te dir. An cak ken di si ne ve ri len aza bı gö rün ce şirk koş mak -
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la ne bü yük bir ha ta iş le di ği ni an lar. Bu du rum ayet ler de şöy le

ha ber ve ri lir:

(Der ken) Onun ürün le ri (afet ler le) ku şa tı lı ver di. Ar -

tık o, uğ run da har ca dık la rı na kar şı avuç la rı nı (esef le)

oğuş tu ru yor du. O (ba ğın) çar dak la rı yı kıl mış du rum -

day dı, ken di si de şöy le di yor du: "Keş ke Rab bi me hiç

kim se yi or tak koş ma say dım." Al lah'ın dı şın da ona

yar dım ede cek bir top lu luk yok tu, ken di ken di ne de

yar dım ede me di. (Kehf Su re si, 42-43)

Al lah'tan baş ka sın dan me det uman, Al lah'tan baş ka la rı na rağ -

bet eden, on lar dan mer ha met di le nen, on la ra gü ve nen bir ki -

şi, baş ta da be lirt ti ği miz gi bi, bu um duk la rı na as la ka vu şa maz ve

bu ne den le ha ya tı bo yun ca, özel lik le de zor an la rın da, bü yük

bir boş luk, sa hip siz lik ve terk edil miş lik his si ne ka pı lır. Ken di -

si ni, dün ya nın bin bir tür lü kar ma şa sı ve sı kın tı sı kar şı sın da, gü -

ven di ği sah te ilah lar ta ra fın dan terk edil miş, ça re siz, ya pa yal nız

bı ra kıl mış his se der. Bu ger çe ğe, "Al lah ile be ra ber baş ka

ilah lar edin me, yok sa kı nan mış ve ken di ba şı na (ya pa -

yal nız ve yar dım cı sız) bı ra kıl mış olur sun." (İs ra Su re si,

22) aye tiy le dik kat çe kil miş tir. Ku ran'da baş ka aye tler de ise,

müş rik le rin için de bu lun duk la rı bu boş luk çok hik met li bir

ben zet mey le şöy le açık lan mak ta dır:

... Öy ley se iğ renç bir pis lik olan put lar dan ka çı nın,

ya lan söz söy le mek ten de ka çı nın. Al lah'ı bir le yen

(Ha nif)ler ola rak, O'na or tak koş mak sı zın. Kim

Allah'a or tak ko şar sa, san ki o gök ten düş müş de onu

bir kuş ka pı ver miş ve ya rüz gar onu ıs sız bir ye re sü -

rük le yip at mış gi bi dir. (Hac Su re si, 30-31)

Yal nız ca Al lah'a gü ve nip da ya nan, yal nız ca O'na kul luk edip
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yal nız ca O'ndan yar dım is te yen mü min ler ise ni met, iz zet ve
şe ref için de bir ömür sü rer ler. Bun lar, Al lah'ın Ku ran'da bil dir -
di ği gi bi "iman eden ler ve kalp le ri Al lah'ın zik riy le mut ma -

in olan lar dır". 

Kal bi Al lah'ın zik riy le mut ma in, ya ni tat min ol muş olan bir
mü min, baş ka hiç bir şe ye muh taç ol maz. Ola bi le cek en bü yük
şe re fe ka vuş muş tur. Çok bü yük zor luk lar la kar şı laş sa da,
"ben, da ya nıl maz kah rı mı ve üzün tü mü yal nız ca  Al lah'a

şi ka yet edi yo rum" (Yu suf Su re si, 86) de di ği Ku ran'da bil di ri -
len Hz. Ya kup gi bi va kar lı olur. Mü min le rin bu tav rı, ayet te şu
şe kil de ha ber ve ril mek te dir:

De ki: "Al lah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da, bi ze ke -

sin lik le hiç bir şey isa bet et mez. O bi zim mev la mız -

dır. Ve mü'min ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et me li -

dir ler." (Tev be Su re si, 51)

Bu ra ya ka dar in ce le di ği miz sev gi, gü ven me ve yar dım bek le -
me gi bi duy gu la rın bi ra ra ya ge lip kay naş ma sın dan Ku ran'da
"dost (ve li) edin me" adı ve ri len ya kın lık do ğar. Al lah, Ku ran'da
dost ve yar dım cı ola rak Ken di si' nin ye ter li ol du ğu nu ha ber
ver mek te dir. (Ni sa Su re si, 45) Ken di si'n den baş ka dost ve yar -
dım cı ol ma dı ğı nı da Al lah Ku ran'da şöy le be lirt miş tir: 

"Ger çek şu ki, gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır;

di ril tir ve öl dü rür. Si zin Al lah'tan baş ka ve li niz ve

yar dım cı nız yok tur." (Tev be Su re si, 116)

Dost ve yar dım cı edi nil me ye la yık ye ga ne var lık Al lah'tır. Çün -
kü O'ndan baş ka la rı, da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, ken di le ri ne
bi le yar dım et me ye güç le ri ol ma yan, ken di le ri de ya ra tıl mış olan,
her ba kım dan Al lah'a muh taç ve ba ğım lı olan aciz var lık lar dır:

De ki: "O, gök le ri ve ye ri ya ra tır ken ve O, (hep) bes -
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le yen (hiç) bes len mez ken, ben Al lah'tan baş ka sı nı mı

ve li edi ne ce ğim?" De ki: "Ba na ger çek ten Müs lü man

olan la rın il ki ol mam em re dil di ve: Sa kın müş rik ler -

den ol ma." (de nil di.) (Enam Su re si, 14)

Hal bu ki, müş rik le rin önem li bir özel li ği de ken di le ri ne
Al lah'tan baş ka dost lar edin me le ri dir. Oy sa, Al lah'ı bı ra kıp kul -
la rı nı ve li edin mek önem li bir suç tur, böy le bir dav ra nı şın
–tev be edip vaz geç me di ği tak dir de- ki şi yi çok acı bir so nu ca
gö tür dü ğü Ku ran'da şöy le ha ber ve ri lir:

İn kâr eden ler, Be ni bı ra kıp kul la rı mı ve li ler edin dik -

le ri ni mi san dı lar? Ger çek ten Biz ce hen ne mi ka fir ler

için bir du rak ola rak ha zır la mı şız. (Kehf Su re si, 102)

Müminler yalnızca Allah'ı veli edinirken, inkarcılar ve müş-
rikler de şeytanı veli edinirler. Şeytanı dost edinmek ise, onun
emirlerine uymakla olur. Yani Kuran'a aykırı hareket etmekle,
Allah'ın sınırlarını tanımamakla, şirk koşmakla, Allah'ı anma-
makla... Zaten şeytanın emrettikleri de bunlardır. Oysa şeyta-
nı bu şekilde dost edinmek insanın kendisi için son derece akıl-
sızca bir harekettir; çünkü ayette bildirildiği gibi , "kim onu

veli edinirse, şüphesiz o (şeytan) onu şaşırtıp-saptırır ve

onu çılgın ateşin azabına yöneltir." (Hac Suresi, 4) Bu yüz-
den de Allah insanı bu düşmanına karşı uyarmış, gerçek dos-
tun Kendisi olduğunu şöyle bildirmiştir:

Al lah, si zin düş man la rı nı zı da ha iyi bi len dir; bir ve li

(en gü ve ni lir bir dost) ola rak Al lah ye ter, bir yar dım -

cı ola rak da Al lah ye ter. (Ni sa Su re si, 45)

Min net tar lık duy gu su

İn san, ha ya tı nın her anın da çe şit çe şit ni met le kar şı kar şı ya -
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dır. Ken di si ne ge len ni met ler ço ğun luk la se bep ler ara cı lı ğıy la

ol du ğu için in san şük ran duy gu la rı nı bu se bep le re yön len dir -

me ye çok me yil li dir. Oy sa bu duy gu nun da ger çek an lam da yö -

nel til me si ge re ken Al lah'tır. Ku ran'da min net tar lık duy gu su nun

ifa de si "şük ret mek" ola rak ta nım la nır. Şük ret mek, ara cı lar kim

ya da ne olur sa ol sun, bü tün ni met le ri ken di si ne gön de re nin

yal nız ca Al lah ol du ğu nun ve her ko nu da yal nız ca O'na muh taç

ol du ğu nun bi lin cin de ol mak, O'na kar şı te şek kür ve min net tar -

lı ğı nı kal ben ve dil le ifa de et mek tir.

Al lah'a şük ret mek ve O'na min net tar ol mak, Ku ran'da ger -

çek bir kul lu ğun gös ter ge si ola rak şöy le be lir til miş tir:

Ey iman eden ler si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te -

miz olan la rın dan yi yin ve yal nız ca O'na kul luk edi -

yor sa nız, Al lah'a şük re din. (Ba ka ra Su re si, 172)

Öy ley se Al lah'ın si zi rı zık lan dır dı ğı şey ler den he lal

(ve) te miz olan la rı nı yi yin; eğer O'na kul luk edi yor -

sa nız Al lah'ın ni me ti ne şük re din. (Nahl Su re si, 114)

Yu ka rı da ki ayet ler de gö rül dü ğü gi bi, Al lah'a şük ret mek baş -

ka ilah lar edin me den, ya ni şirk koş ma dan kul luk et me nin bir

şar tı ve gös ter ge si dir. Ger çek ten de, yal nız ca Al lah'a şük re -

den bir kim se bü tün ni met le rin Al lah'tan gel di ği nin, her şe yin

O'nun elin de, O'nun kon tro lün de ol du ğu nun, ya ni Al lah'tan

baş ka İlah ol ma dı ğı nın bi lin cin de de mek tir. Bü tün ni met le rin

Al lah'tan gel di ği nin bi lin cin de olan bir kim se ise ye ga ne güç,

kuv vet ve söz sa hi bi nin Al lah ol du ğu nu, O'ndan baş ka İlah ol -

ma dı ğı nı kal bi ne yer leş tir miş, ka tık sız ima na sa hip bir kim se

de mek tir. Ku ran'da ta rif edi len ve övü len in san mo de li de bu -

dur. De mek ki yal nız ca Al lah'a yö nel ti len bir şü kür, ima nın ve

ih la sın önem li bir par ça sı dır. 
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Şirk ko şan lar da ise du rum tam ter si dir. Müş rik ler sa hip ol -
duk la rı bü tün ni met le ri Al lah'ın bun la rı ya rat ma ya ve si le kıl dı -
ğı mad de le re ve şa hıs la ra bağ lar ve bü yük bir ce ha let le on lar -
dan me det umar lar. On la ra mü te şek kir ka lır, on la ra şük ret -
me ye ça lı şır lar. Kı sa ca Al lah'tan baş ka güç ve et ki sa hi bi san -
dık la rı sa yı sız sah te ilah lar edi nir ler. Akıl la rı nı kul lan ma dık la rı
için, bü tün bu sah te ilah la rı da, on la rın yap tık la rı nı da Al lah'ın
ya rat tı ğı nı ve Al lah'ın di le me si ve em ri ol mak sı zın hiç bir şey
ya pa ma ya cak la rı nı, hiç bir şe ye güç le ri nin yet me ye ce ği ni gö re -
mez ler.

Al lah'ı unu ta rak gü cü ve et ki yi O'nun kul la rın da ara mak, on -
la ra yö nel mek, on la ra şük ret mek ise hem şirk hem de çok bü -
yük bir nan kör lük tür. 

An cak he men be lirt mek ge re kir ki in san la rın bir bir le ri ne, te -
şek kür et me le ri el bet te ki yan lış de ğil dir. Ama bu nu ya par ken
özün de ken di si ne bu iyi li ği ya pa nın Al lah ol du ğu nu unut ma ma -
la rı şart tır. Bu bi linç le ha re ket edil di ği sü re ce doğ ru dav ra nıl mış
olur. An cak müş rik ler bu nun tam ter si bir ta vır ser gi le ye rek ni -
me tin gel di ği kay na ğı akıl sız ca ilah laş tı rır lar. (Al lah'ı ten zih ede -
riz) Bu sah te ilah la rı için ge rek ti ğin de din den, Al lah'ın rı za sın -
dan ta viz ve rir ler. Müş rik le rin bu tav rı Ku ran'da şöy le açık la nır:

Siz yal nız ca Al lah'tan baş ka bir ta kım put la ra ta pı yor

ve bir ta kım ya lan lar uy du ru yor su nuz. Ger çek şu ki,

si zin Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız, si ze rı zık ver me ye

güç ye ti re mez ler; öy ley se rız kı Al lah'ın Ka tın da ara -

yın, O'na kul luk edin ve O'na şük re din. Siz O'na dön -

dü rü le cek si niz. (An ke but Su re si, 17)

Mü min ler ise müş rik le rin ak si ne yal nız ca Al lah'a şük re der,
yal nız ca O'na min net eder ler. Ken di le ri ne bir ni met gel di ğin de
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ön ce Al lah'a yö ne lir, O'na şük re der ler ve bu nun Al lah'ın bir ih -

sa nı ol du ğu nu fark eder ler. Bu nun Ku ran'da pek çok ör ne ği

var dır. Ör ne ğin bi lin di ği gi bi Al lah Hz. Ze ke ri ya'yı Hz. Mer -

yem'den so rum lu kıl mış tı. Ze ke ri ya Pey gam ber mih ra ba her

gir di ğin de Hz. Mer yem'in ya nın da yi ye cek bu lu yor du. Ona bu -

nun ne re den gel di ği ni sor du ğun da ise Hz. Mer yem bu nun Allah

Ka tın dan ol du ğu nu söy lü yor du. Bu nu ha ber ve ren ayet şöy le -

dir:

Bu nun üze ri ne Rab bi onu gü zel bir ka bul le ka bul et -

ti ve onu gü zel bir bit ki gi bi ye tiş tir di. Ze ke ri ya'yı on -

dan so rum lu kıl dı. Ze ke ri ya her ne za man mih ra ba

gir diy se, ya nın da bir yi ye cek bul du: "Mer yem, bu sa -

na ne re den gel di" de yin ce, "Bu, Al lah Ka tın dan dır.

Şüp he siz Al lah, di le di ği ne he sap sız rı zık ve ren dir"

de di. (Al-i İm ran Su re si, 37)

Bu ayet ten an la şıl dı ğı gi bi, Hz. Mer yem ken di si ne ula şan tüm

ni met le rin Al lah'tan ol du ğu nun bi lin cin dey di. Ku ran'da bu ko -

nu ile il gi li yer alan bir di ğer ör nek ise Hz Sü ley man'ın ken di -

si ne ve ri len ni met ler kar şı sın da Al lah'a yö ne lip dön me si dir:

(El çi nin git me sin den son ra Sü ley man:) "Ey ön de ge -

len ler, on lar ba na tes lim ol muş (Müs lü man)lar ola -

rak gel me den ön ce, siz den kim onun tah tı nı ba na ge -

ti re bi lir?" de di. Cin ler den if rit: "Sen da ha ma ka mın -

dan kalk ma dan, ben onu sa na ge ti re bi li rim, ben ger -

çek ten bu na kar şı ke sin ola rak gü ve ni lir bir gü ce sa -

hi bim." de di. Ken di ya nın da ki tap tan il mi olan bi ri

de di ki: "Ben, (gö zü nü açıp ka pa ma dan) onu sa na ge -

ti re bi li rim." Der ken (Sü ley man) onu ken di ya nın da

du rur va zi yet te gö rün ce de di ki: "Bu Rab bi min faz -
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lın dan dır, O'na şük re de cek mi yim, yok sa nan kör lük

ede cek mi yim di ye be ni de ne mek te ol du ğu için (bu

ola ğa nüs tü olay ger çek leş ti). Kim şük re der se, ar tık o

ken di si için şük ret miş tir, kim nan kör lük eder se, ger -

çek ten be nim Rab bim Ga ni (hiç bir şe ye ve kim se ye

ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ke rim olan dır. (Neml Su re si,

38-40)

Yu ka rı da ki ayet ler de açık ça gö rül dü ğü gi bi Sü ley man Pey -

gam ber bir is tek te bu lun muş, onun bu is te ği ni ya nın da bu lu -

nan lar dan bi ri ye ri ne ge tir miş tir. An cak dik kat edi le cek olur sa

Sü ley man Pey gam ber bu nu ya pan ki şi ye min net et me miş, he -

men Al lah'a yö nel miş ve şük ret miş tir. İş te mü min tav rı da böy -

le olur, şa yet in san ben zer bir du rum da Al lah'ı unu tup, ara da -

ki ara cı ya min net eder se ve bu ni me tin o ki şi den gel di ği ni dü -

şü nür se Al lah'a or tak koş muş olur.

Ku ran'ın pek çok aye tin de şirk koş mak la şük ret mek, bir bi ri -

nin zıt tı ola rak vur gu la nır. Ör ne ğin Al lah Hz. İb ra him'i ta rif

eder ken onun müş rik ol ma dı ğı nı, Al lah'ın ni met le ri ne şük re di -

ci ol du ğu nu şöy le ha ber ve rir: 

"Ger çek şu ki, İb ra him (tek ba şı na) bir üm met ti;

Allah'a gö nül den yö ne lip ita at eden bir mu vah hid di

ve o müş rik ler den de ğil di. O'nun ni met le ri ne şük re -

di ciy di. Onu seç ti ve doğ ru yo la ilet ti." (Nahl Su re si,

120-121) 

Zü mer Su re si'nin 65 ve 66. ayet le rin de de şirk koş mak la

Allah'a şük ret mek bir bi ri nin tam ter si kav ram lar ola rak anıl -

mak ta dır.

Gö rül dü ğü gi bi şük ran duy gu su da di ğer duy gu lar gi bi Al lah'a

yö nel til di ğin de ima nı ve ih la sı ge ti rir ken, Al lah'tan baş ka la rı na
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yö nel til di ğin de şir ki do ğu rur. Şük ret mek ima ni açı dan son de -

re ce önem li bir ko nu dur. Öy le ki şey tan in san la rı sap tır ma da -

ki söz de ba şa rı sı nın bir öl çü sü ola rak on la rı "şük ret mez ha le

ge tir me si"ni gös ter miş tir. Ku ran'da bu ib ret ve ri ci du rum şöy -

le ha ber ve ri lir:

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

lar(ı in san la rı sap tır mak) için mut la ka Se nin dos doğ -

ru yo lun da (pu su ku rup) otu ra ca ğım. Son ra mu hak -

kak ön le rin den, ar ka la rın dan, sağ la rın dan ve sol la rın -

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

cak sın." (Araf Su re si, 16-17)

Bu ra ya ka dar in san la rın sap ma la rın da, şir ke düş me le rin de en

sık ve en et kin rol oy na yan duy gu sal lık çe şit le ri ni in ce le dik. İn -

san la rın şir ke sap ma la rın da bun la rın bi ri, bir ka çı ve ya hep si

bir den et ki li ola bi lir El bet te in san da bu in ce le dik le ri miz den

baş ka da ha pek çok duy gu çe şi di var dır. Şef kat, mer ha met, iyi -

lik bun lar dan ba zı la rı dır. Bun la rın da ay nı şe kil de şey ta ni yön -

de kul la nıl ma sı in san la rın şir ke sap ma la rı na yol aça bi lir. 

İn san la rın, kü çük ço cuk la rın ya da ma sum se vim li hay van la -

rın ölüm le rin den bü yük üzün tü du yan bir ki şi dü şü ne lim. Bu

ki şi nin duy du ğu söz de mer ha me t, onu Al lah'a kar şı is ya na ve

şirk koş ma ya gö tü rür. Hal bu ki in san şey ta ni mer ha me tin tel ki -

nin den ak lı nı kul la nıp kur tul sa ger çe ği te miz ve ber rak bir şe -

kil de gö re cek tir. Bir ke re ölüm, kü çük ço cuk lar, mü min kim -

se ler, ma sum hay van lar için bir zu lüm, ezi yet ve azap ol ma dı ğı

gi bi on lar için bir kur tu luş ve son suz gü zel bir ha ya ta atı lan

adım dır. Al lah'ın bu se vim li var lık la rı Ken di Ka tı na al dı ğı bir ka -

pı dır. Şey tan ve onun dost la rı açı sın dan ise ölüm dün ya da ki az -

gın lık la rı nın, nefs le ri nin sı nır sız tut ku la rı nın so na er di ği ve ken -
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di le ri ne va at edi len ebe di azap ka pı sı nın açıl dı ğı an dır. Bu yüz -
den şey tan ölü mü çir kin bir kö tü lük ola rak gö rür ve gös ter -
me ye ça lı şır. Bu de ğer len dir me si ken di si açı sın dan doğ ru dur,
fa kat ma sum lar ve mü min ler için ge çer li de ğil dir. Ölüm, di ğer -
le ri nin ak si ne, cen ne te gi de cek bi ri için mut lu luk ve ren bir
olay dır.

İş te duy gu la rı nın et ki si ne ka pıl ma dan ak lı nı kul la nan bir kim -
se, ger çek le ri net ve ber rak ola rak gö rür, ona gö re dav ra nır.
Duy gu sal, do la yı sıy la ak lı ör tül müş bir kim se nin için den çı ka -
ma dı ğı, çok kar ma şık, çe liş ki li, açık la na maz gi bi gör dü ğü ko nu -
lar, akıl lı bir mü mi nin gö zün de son de re ce ko lay, açık, net ve
sa de dir. Duy gu sal lı ğı nın pe şin den sü rük le nen kim se ler, bu tu -
tum la rı nı de ğiş tir me dik le ri müd det çe, akıl la rı nı bir ke na ra at -
mış, ken di le ri ni şey ta nın bü yü sü ne ve ira de si ne tes lim et miş
bir şe kil de şir kin ka ran lı ğı ve ba tak lı ğı için de ebe di azap la rı na
doğ ru sü rük len me ye de vam eder ler.
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ŞİRKİN EN TEHLİKELİ ÇEŞİDİ: 
GİZLİ ŞİRK

B u bö lü me dek şir kin ge nel an la mı ele alın dı, ne den kay -
nak lan dı ğı, in san lar da na sıl or ta ya çık tı ğı ve ne şe kil de

gö rül dü ğü ör nek ler le an la tıl dı. Bu bö lüm de ise şir kin, iman lı
olan her ke sin dik kat et me si ve okur ken mut la ka üze ri ne al ma -
sı ge re ken, çok teh li ke li bir yö nü ele alı na cak tır: Giz li şirk…

Giz li şirk her mü min için üze rin de dü şü nül me si en aci li yet li,
en ha ya ti ko nu la rın ba şın da gel mek te dir. Bel ki bir in san, bu bö -
lü me dek an la tı lan la rın hiç bi ri ni yap mı yor, hiç bir ör ne ğin kap -
sa mı na gir mi yor ola bi lir, fa kat bu yi ne de kim se yi ya nılt ma ma -
lı dır. Eğer ki şi ger çek ten ha lis bir ima na ulaş mak is ti yor sa,
mut la ka ve mut la ka bu ko nu üze rin de dü şün me li, müs tağ ni yet -
ten kaçın ma lı dır. Zi ra Al lah pek çok aye tin de Ken di si'ne ka tık -
sız ca iman edil me si ni ya ni şirk koş ma dan yö ne lin me si ni em ret -
mek te dir:

'Gö nül den ka tık sız bağ lı lar' ola rak, O'na yö ne lin ve
O'ndan kor kup-sa kı nın, dos doğ ru na ma zı kı lın ve
müş rik ler den ol ma yın. (Rum Su re si, 31)
… De ki: "Şüp he siz Al lah, di le di ği ni şa şır tıp-sap tı rır,
Ken di si' ne ka tık sız ca yö ne le ni de dos doğ ru yo la yö -
nel tip-ile tir." (Rad Su re si, 27)
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Ayet ler de açık ça gö rül dü ğü gi bi, Al lah in san lar için ka tık sız
bir ima nı şart koş muş ve on la ra müş rik ler den ol ma ma yı em -
ret miş tir. Ay nı za man da yal nız ca Ken di si' ne yö ne le ni de dos -
doğ ru yo la yö nel tip ile te ce ği ni bil dir miş tir. De mek ki doğ ru
yo lu bu la bil mek için şirk ko şul ma ma sı şart tır.

Bu nun için se ya pıl ma sı ge re ken en önem li şey Al lah'ın "Ve
yal nız ca Rab bi ne rağ bet et" (İn şi rah Su re si, 8) em ri ge re -
ği ha re ket et mek tir. An cak bu gerçeğin çok iyi dü şü nül me si ve
kav ra nıl ma sı ge re kir. Yal nız ca Al lah'a rağ bet et mek ne de mek -
tir? 

Bu, in sa nın tek dost ve yar dım cı ola rak Al lah'ı gör me si, yal -
nız ca O'nun rı za sı nı he def le me si ve sa de ce Al lah'ın hoş nut lu -
ğu nu esas amaç edin me si de mek tir. Böy le bir in san için
Allah'ın ken di si ni be ğen me si, ken di sin den hoş nut ol ma sı ni hai
amaç tır. Bu ne den le de böy le bir ki şi tüm ha ya tı nı Al lah'ın be -
lir le di ği kıs tas la ra gö re dü zen ler, O'nun emir ve ya sak la rı na
gö re ha re ket eder. Di ğer in san la rın rı za sı, hoş nut lu ğu hep ikin -
ci plan da dır. Yal nız ca Al lah ken di sin den ra zı ol sun, ge re kir se
bü tün dün ya ken di si ne cep he al sın, bu ki şi için fark et mez.
Önem li olan asıl dost olan Al lah'ın ken di sin den hoş nut ol ma -
sı dır. Böy le bir in san ki min ne dü şün dü ğü nün, ki min ne söy le -
di ği nin, di ğer in san la rın ken di si ni na sıl de ğer len dir dik le ri nin
kay gı sı nı duy maz. Yal nız ca Al lah'ın ra zı ol ma sı ve yal nız ca
Allah'ın sev me si onun için ye ter li dir. Böy le ce sa de ce Rab bi mi -
z'e rağ bet et miş olur. Bel ki bu nu oku yan iman sa hi bi her in san
bu özel lik le re sa hip ol du ğu nu dü şü ne bi lir. Oy sa in sa nın bun -
dan ke sin ola rak emin ol mak ye ri ne, bu ko nu üze rin de de rin -
le me si ne dü şün me si ve ken di si ni bu ko nu da sü rek li da ha mü -
kem mel ha le ge tir me ye ça lış ma sı ge re kir.
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Her şe yin Al lah'ın kont ro lün de
ol du ğu nu unut ma mak

Al lah'a rağ bet eden bir in san yal nız ca Al lah'a gü ve nir, çün kü
Al lah'ın her şe ye ha kim ol du ğu nu, her şe ye gü cü nün yet ti ği ni,
Al lah'ın iz ni dı şın da tek bir yap ra ğın da hi düş me di ği ni bi lir.
Bun dan do la yı her han gi bir olay da yar dım is te ne cek tek mer -
ci nin Al lah ol du ğu nun far kın da dır. O'nu ve li edin miş tir, Al lah'ın
dı şın da da ya nı la cak, yar dım is te ne cek baş ka hiç kim se ye, hiç bir
şe ye ve hiç bir gü ce ih ti yaç duy maz. Bu, ger çek an lam da bir gü -
ven dir. Bu na sa hip olan bir in san ha ya tı bo yun ca ba şı na ge len
olay lar da tek bir an da hi ol sa en di şe ye ka pıl maz, üzül mez, sı -
kıl maz. Çün kü dün ya da mey da na ge len her ola yın Al lah'ın iz -
niy le ger çek leş ti ği nin far kın da dır. Şa yet bu du rum da kay gı lan -
sa, üzül se ya da ka ram sar lı ğa ka pıl sa bu nun an la mı çok fark lı
olur. Çün kü böy le bir du rum da in san, Al lah'ın hik met le ya rat -
tı ğı ve ha yır gör dü ğü bir olay dan hoş nut suz olu yor de mek tir
ki, bu, Al lah'a kar şı say gı ya uy gun ol ma yan bir ta vır dır. Al lah'ın
ya rat tı ğı her şey de ina nan in san için pek çok ha yır var dır. İş te
ger çek ima na sa hip bir in san ya şa mı nın her anın da bu bi linç le
ha re ket eder. El bet te ki in san için ne yin ha yır lı ol du ğu nu Al lah
bi lir, ni te kim Al lah Ku ran'da bu ger çe ği şöy le bil dir mek te dir:

... Olur ki ho şu nu za git me yen bir şey, si zin için ha yır -

lı dır ve olur ki, sev di ği niz şey de si zin için bir şer dir.

Al lah bi lir de siz bil mez si niz. (Ba ka ra Su re si, 216)

Bu se bep ten ötü rü şirk ten arın mış bir in san hiç bek len me dik
bir olay la kar şı laş sa, çok olum suz gi bi gö zü ken bir du rum da
kal sa ve ya ba şı na di ğer in san la rın çok teh li ke li ya da kor kunç
ola rak yo rum la dık la rı bir olay da gel se Al lah'a olan gü ve nin den
do la yı iti dal li bir ta vır için de olur. Çün kü şa yet "tek bir an" da -
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hi en di şe ye ka pıl sa bu, Al lah'a olan gü ve ni nin tam ol ma dı ğı nı,
Al lah'ın son suz kud re ti ni ve hik me ti ni tam tak dir ede me di ği ni
gös te rir.

Ger çek iman da, ka tık sız bir sev gi de Al lah'a kar şı mut lak bir
tes li mi yet olur. Ki şi sa ni ye lik ha ta la ra da hi düş me me ye özen
gös te rir. Al lah'a gü ve nin de ek sik lik his set ti ği ve ya Al lah'tan
baş ka yar dım cı lar ara dı ğı an da bu nun şirk ola ca ğı nı bi lir. Bu nun
için hiç bir ma ze ret öne sü re me ye ce ği nin de far kın da dır.

İş te "giz li şirk" bu tip du rum lar da bü yük bir teh li ke ola rak
or ta ya çı kar. Ör ne ğin zor bir du rum la kar şı laş tı ğın da in sa nın,
"ge nel de çok tes li mi yet li yim, Al lah'a gü ve nim tam, ama çok na -
dir ba zı olay lar da pa ni ğe ka pı lı yo rum, te vek kül süz lük ya pı yo -
rum" şek lin de ki bir dü şün ce ye ka pıl ma sı çok yan lış ve çir kin
olur. Bu ko nu da in sa nın ken di si ni kan dır ma sı da çok teh li ke li -
dir. Çün kü bu man tık la ha re ket eden bir in sa n, ken di si ne baş -
ka yar dım cı lar ara dı ğı için Al lah'a tam gü ven mi yor de mek tir.
Bu da o ki şi nin, Al lah'ın var lı ğı nı ka bul et se de, O'na te vek kül
ede me di ği ni, Al lah'ın son suz kud re ti ni kav ra ya ma dı ğı nı ve do -
la yı sıy la şirk için de ol du ğu nu gös te rir. 

Yal nız ca Al lah'a rağ bet eden in san ise Al lah'ın ken di si için ya -
rat mış ol du ğu ka der den kal ben ra zı dır. Çün kü iman sa hi bi bir
in san, ka de rin dı şı na çık ma nın ya da ka de ri de ğiş tir me nin
müm kün ol ma dı ğı nı bi lir. Al lah'ın her in san için ta yin et ti ği bir
ka der ol du ğu nu ve o ka de rin hiç bir de ği şik lik ol ma dan iş le di ği -
ni unut maz. Al lah in san la rın ya şa ya cak la rı her ola yın bir ki tap -
ta ka yıt lı ol du ğu nu ve in san la rın, ki tap la rın da ya zı lı olan lar dı -
şın da hiç bir şey ya şa ya ma ya cak la rı nı pek çok aye tiy le ha ber
ver miş tir. Bu ayet ler den bi ri şöy le dir:

... Yer de ve gök te zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey Rab bin -

den uzak ta (sak lı) kal maz. Bu nun da ha kü çü ğü de,
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da ha bü yü ğü de yok tur ki, apa çık bir ki tap ta (ka yıt lı)

ol ma sın. (Yu nus Su re si, 61)

Ayet ten de açık ça an la şıl dı ğı gi bi bir in sa nın ya şa mı için de
kar şı laş tı ğı her olay, kü çük bü yük her şey bir ki tap ta ka yıt lı dır.
Her in san ya şa dı ğı bu dün ya ha ya tın da ken di ne ait olan bu ka -
der ki ta bı nı oku mak ta dır. Bu ne den le mü min kar şı laş tı ğı olay -
la rı bu ger çe ğin bi lin cin de ola rak de ğer len di rir ve Rab bi mi z'in
ya rat mış ol du ğu ka der de ki her de tay da bir gü zel lik arar. Ka -
der de ki her ay rın tı nın mut la ka bir ha yır üze re ya ra tıl dı ğı na ke -
sin ola rak iman eder. Bu nun bi lin cin de olan mü min için ya şa -
dı ğı şey le rin hep si mut la ka gü zel dir; mü min bu gü zel lik le ri hiç
at la ma dan gö re bi lir. Geç miş te ya şa dık la rın dan ya da ha li ha zır -
da ba şı na ge len olay lar dan ya kın ma, ra hat sız lık duy ma ve ya
hoş nut suz ol ma gi bi bir ha ta ya düş mez. İs tis na sız ha ya tı bo yun -
ca ya şa dı ğı her an dan ra zı olur. 

Bu nun ak si ise ima nın de rin ol ma dı ğı nı, ima na şirk ka rış tı ğı nı
gös te rir. Böy le bir in san Al lah'a iman et ti ği ni söy le ye bi lir, ahi -
re te inan dı ğı nı, ger çek bir Müs lü man ol du ğu nu id dia ede bi lir.
Ama ka de rin de ki her han gi bir olay dan ra zı ol ma yan bir in san
as lın da, Ku ran'da em re di len te vek kü lü ya şa ya mı yor, Al lah'ın
ya rat tı ğı ka de ri ger çek ma na da kav ra ya mı yor de mek tir. İş te bu
du rum "giz li şirk" ala me ti dir.

Açık ça gö rül dü ğü gi bi giz li şirk ko nu su çok önem li dir ve ay -
nı za man da her in san için gö z ar dı edi le me ye cek bü yük bir
teh li ke dir. Bu ne den le in sa nın gün lük ha ya tın da ken di için de
his set tik le ri ve ya olay la ra ver di ği tep ki ler çok önem li dir. Bu
ba kım dan sa mi mi bir in sa nın tüm ya şa mı nı, gün lük ha ya tı nı,
his le ri ni, dü şün ce le ri ni, ha ya ta ba kış açı sı nı ve en önem li si bi -
lin çal tı nı bu an la yış la göz den ge çir me si şart tır. 

Şirk, ki mi za man bir in sa nın ya şa mı na çok kök lü şe kil de yer -
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leş miş ola bi lir. Ki şi nin bir kor ku su onun di ni ha lis şe kil de ya şa -
ma sı nı en gel le ye bi lir. Ör ne ğin ge le ce ğe yö ne lik cid di bir en di -
şe ye ka pı lıp, "ge le ce ği ni ga ran ti al tı na al mak" için Al lah'ın emir -
le ri ni gö z ar dı ede bi lir, ge rek li gör dü ğü du rum lar da di nin den
ta viz ve re bi lir. Ve ya bir in san kar şı laş tı ğı zor luk la rı bi rer ak si -
lik ola rak de ğer len di re bi lir; bun dan do la yı is yan kar bir ruh ha -
li için de ola bi lir. İş te bu ve ya ben ze ri du rum da ki in san la rın bü -
yük bir ço ğun lu ğu Al lah'ın son suz kud re ti ni ve her şe yin ha ki -
mi ol du ğu nu unu ta rak giz li bir şir ke dü şer. Ge le ce ği ni ya ra ta -
nın da, ken di si ne mal, mülk zen gin lik ve re nin de, kar şı sı na çı -
kan zor luk la rı açıp gi de re nin de Al lah ol du ğu nu unu tur, baş ka
var lık la ra güç at fe de rek on lar dan yar dım umar ha le ge lir.

Oy sa her in san böy le bir gaf let ten şid det le ka çın ma lı ve bü -
yük bir hız la uzak laş ma lı dır. İçin de bu lun du ğu du ru mu in ce in -
ce dü şün me li, ha ya tı nın her anın da Rab bi mi z'in her şe ye güç
ye ti ren, her var lı ğın ve her ola yın üze rin de tek söz sa hi bi ol -
du ğu nu te fek kür et me li dir. An cak bu şe kil de giz li şirk be la sın -
dan uzak ta ka la bi lir.

Ör ne ğin bir in san kan ser ola bi lir ya da hiç bek le me di ği bir
an da tra fik ka za sı ge çi re rek sa kat ka la bi lir ve öm rü bo yun ca
yü rü ye me ye ce ği ni öğ re ne bi lir. Şirk ten ta ma men arın mış tes li -
mi yet ve te vek kül  ya şa yan ki şi, has ta lı ğın dan do la yı üzül mez,
kay gı lan maz, ba şı na ge len zor luk lar dan do la yı as la ya kın maz.
Bu nu he men tes li mi yet ve gü zel lik le kar şı lar; Rab bi mi z'in ken -
di si için mut lak bir ha yır di le di ği ni unut maz. Dün ya da ya şa dı ğı
her tür lü im ti ha nın son suz ahi ret ya şa mı na kı yas la çok kı sa
sür dü ğü nü, ahi ret te bü yük bir ecir kay na ğı ola rak kar şı sı na çı -
ka ca ğı nı ak lın dan çı kar maz. Şirk ten arın mış bir iman da ki şi kar -
şı sı na çı kan zor lu ğu öğ ren di ği ilk an da bu ha be ri gü zel lik le kar -
şı lar, bun da bir ha yır ve hik met arar. An cak şu nu önem le be -
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lirt mek ge re kir ki, bu, as la te sel li ma hi ye tin de bir dü şün ce de -
ğil dir. Tam ter si ne ger çek iman da ki şi ken di si ne isa bet eden bu
has ta lı ğın ken di si için ger çek ten bü yük ha yır la ra ve si le ola ca ğı -
na iman eder. Ay nı şe kil de tek ba şı na kal dı ğın da da, in san la rın
ya nın da da, ola yın üze rin den sab ret me si ni ge rek ti re cek uzun
za man lar geç ti ğin de de sa kat lı ğı na kar şı hep ay nı tes li mi ye ti
gös te rir. Çün kü ka de ri ni Al lah'ın be lir le di ği ni bi lir, Al lah'tan
ge len her şe yin gü zel ol du ğu nu dü şü nüp sab re der. 

Her in san gün lük ya şa mın da umul ma dık olay lar la kar şı la şa bi -
lir. Ken di si ne in san lar ta ra fın dan bü yük bir hak sız lık ya pı la bi lir,
bir if ti ra ya uğ ra ya bi lir, söz lü ya da fi ili bir sal dı rı ya ma ruz ka la -
bi lir… Ama giz li ve ya açık şirk ten arın mış bir in san, böy le bir
du rum da ka de ri unut maz ve her şe yin Al lah'ın kont ro lün de ol -
du ğu nu göz ar dı edip duy gu sal laş maz, sı kıl maz, üzül mez. Ken di -
si ni si nir len di re cek olay lar ve dav ra nış lar la da kar şı la şa bi lir, ama
bun la rın da as lın da ka de rin bir par ça sı ol du ğu nu bi lir ve Al lah'ın
Ku ran'da em ret ti ği gi bi kö tü lük le re da hi gü zel lik le kar şı lık ve rir. 

Öy le olay lar la kar şı la şa bi lir ki, di ni ya şa ma yan bir in sa nın
kor ku ya ka pıl ma sı, kay gı lan ma sı çok do ğal dır, fa kat o kork maz
ya da kay gı lan maz. Al lah'ın her an ya nın da ol du ğu nu bi lir, O'na
da ya nıp, gü ve nir. Ör ne ğin, bü tün mal var lı ğı nı, ai le si ni bir an da
kay be de bi lir; ama bu ki şi da ha o an, o sa ni ye Al lah'a tes li mi yet -
li dir. Ço cu ğu nu kay be de bi lir, eği ti mi teh li ke ye gi re bi lir, işin den
ay rıl mak zo run da ka la bi lir, en ya kın la rın dan bi ri nin aman sız bir
has ta lı ğa ya ka lan dı ğı nı öğ re ne bi lir... Bü tün bu ve ben ze ri du -
rum lar da ger çek iman sa hi bi in san sar sıl maz bir te vek kül ve
tes li mi yet için de dir. Olay lar dan ötü rü kar ma şa ya, umut suz lu ğa
düş mez, ka ram sar lı ğa ka pıl maz, hü zün len mez, üzün tü duy maz,
Al lah'a olan gü ve nin den bir şey kay bet mez. 

İş te her in sa nın ken di için de bu tarz du rum lar da na sıl bir
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tep ki ve re ce ği ni sa mi mi bir şe kil de tart ma sı ve giz li şir ke kar -

şı ön lem al ma sı ge re kir. Zi ra "bu ka dar dan bir şey ol maz" di -

ye dü şün mek, zor du rum lar da ve ri le cek ca hil ce tep ki le ri nor -

mal kar şı la mak ve ya bu ko nu da in san la rın ço ğun lu ğu nun ver di -

ği tep ki le ri öl çü al mak son de re ce yan lış olur. Çün kü bir ayet -

te Al lah, "Yer yü zün de olan la rın ço ğun lu ğu na uya cak

olur san, se ni Al lah'ın yo lun dan şa şır tıp-sap tı rır lar. On -

lar an cak zan na uyar lar ve on lar an cak zan ve tah min -

le ya lan söy ler ler" (Enam Su re si, 116) şek lin de bu yur mak -

ta dır. 

Giz li şir ke ne den ola bi le cek di ğer bir hu sus da ki şi nin ba şa -

rı la rı nı, ya da yap tık la rı nı ken di ese ri zan net me si dir. Ör ne ğin

bir ki şi ba şa rı lı bir ko nuş ma yap tı ğın da o ko nuş ma yı ken di ak -

lıy la ken di si nin yap tı ğı nı zan ne der se bu çok yan lış olur. Çün kü

Ku ran'da ta rif edil di ği gi bi "nut ku ve rip ko nuş tu ran"

Allah'tır. O di le me dik çe in sa nın ko nuş ma sı ve üs te lik hik met

üze re ko nuş ma sı müm kün de ğil dir. Bun la rın hep si Al lah'ın di -

le me siy le ger çek leş mek te dir. Ve ya bir in san mes le ğin de ba şa -

rı el de edi yor sa, bi lim sel ke şif ler de bu lu nu yor sa, ya şa mı ko lay -

laş tı ran bu luş lar ya pı yor sa, bun la rın tü mü nü Al lah'ın yar dı mıy -

la ya pı yor de mek tir. Al lah'ın di le me si dı şın da bir ba şa rı el de et -

me si müm kün de ğil dir. Tüm bun la ra rağ men in sa nın ha len

ken di ba şa rı la rı nı sa hip len me si, bun lar la övün me si, gu rur lan -

ma sı ve bu es na da Al lah'ı unut ma sı çok yan lış ve hak sız bir ey -

lem olur. Ni te kim bir Ku ran aye tin de Al lah in sa nın hiç bir şey

yap ma ya kud re ti ol ma dı ğı nı şöy le bil di rir:

"Al lah di le me dik çe siz di le ye mez si niz. Ger çek ten

Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (İn san

Su re si, 30)
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Ba şa rı la rın ya nı  sı ra in san bir mu si bet le kar şı laş tı ğın da, ör ne -

ğin has ta lan dı ğın da ya da ya ra lan dı ğın da, bun la rın da ka de rin de

ya ra tıl dı ğı nı unut ma ma sı şart tır. Eğer has ta lık ta rol ala nın bir

vi rüs, ka za ya se bep ola nın da kö tü bir sü rü cü ol du ğu nu dü şü -

nü yor sa bu ki şi olay la rı bü yük bir gaf let için de de ğer len di ri yor

de mek tir. El bet te ara da çe şit li se bep ler ya ra tıl mış tır an cak

bun la rın ta ma mı Al lah'ın bil gi si ve kont ro lü al tın da dır. Bu ki şi

has ta lan mış tır ve ya ya ra lan mış tır; çün kü ka de rin de o has ta lı ğın

mey da na gel me si var dır. Bu, Al lah'ın tak di ri dir. Ki şi nin bu nu

ka bul et me me si, iç ten içe is yan kar bir ta vır için de ol ma sı da

giz li şirk olur. Mu si bet ve has ta lık lar da ha yır ve hik met ol ma -

dı ğı nı dü şün mek, has ta lık la rı ya ra ta nın Al lah de ğil de di rekt

ola rak mik rop ve vi rüs ler ol du ğu nu zan net mek, Al lah'ın bu

mik rop ve vi rüs le ri bi rer ve si le ola rak ya rat tı ğı nı unut mak son

de re ce yan lış bir ba kış açı sı dır. Ku ran'da her ola yın Al lah'ın bil -

gi si da hi lin de ger çek leş ti ği ni ha ber ve ren pek çok ayet var dır.

Ör ne ğin Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de mü min le rin ya şa dık -

la rı bir zor luk anı için Al lah şöy le bu yur muş tur:

İki top lu lu ğun kar şı kar şı ya gel di ği gün, si ze isa bet

eden an cak Al lah'ın iz niy le idi. (Bu, Al lah'ın) mü'min -

le ri ayır det me si, Mü na fık lık ya pan la rı da be lirt me si

için di... (Al-i İm ran Su re si, 166-167)

Bu ayet ler den de an la şıl dı ğı gi bi, in san la rın kar şı laş tık la rı her

tür lü olay an cak Al lah'ın iz niy le ger çek le şir. Şu hal de in sa nın,

Al lah'ın her şe yi kont ro lü al tın da bu lun dur du ğu nu unut ma sı,

çok sap kın bir dü şün ce olur. Al lah olan bi ten her şey den ha -

ber dar dır. İn sa nın ha ya tı nın her saf ha sı ve her anı da an cak

Allah'ın iz niy le, Al lah'ın kont ro lün de ger çek leş mek te dir. Ve

unu tul ma ma lı dır ki, Al lah'ın tak dir edip ya rat mış ol du ğu ka der,
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iman eden sa mi mi kul lar için her za man en ha yır lı sı dır. İna nan -

la rın tüm ya şa dık la rın da çok bü yük bir ha yır ve hik met var dır.

Ama in san bu hik met le ri her za man an la ya ma ya bi lir. Ba zen bu

hik met le ri gö rür ve şük re der. Ba zen ise gö re mez an cak yi ne

Al lah'a gü ve nir ve da ya nır. Bi lir ki ken di si ne isa bet eden bu

olay la rı Al lah pek çok ha yır lar ve gü zel lik ler le bir lik te ya rat -

mış tır. 

"Bi raz şirk bi raz iman" man tı ğı sap kın lık tır

Giz li şirk ko nu su dü şü nü lür ken şu hu sus mut la ka göz önün -

de bu lun du rul ma lı dır: İn sa nın "bi raz şirk bi raz iman" gi bi sap -

kın bir man tık la ha re ket et me si, "iman içe ri sin de bi raz şirk ten

bir şey ol maz" di ye sap kın bir man tık la dü şün me si ke sin lik le

bü yük bir al da nış tır. Her an Al lah'a rağ bet et mek ve bun dan

hiç ta viz ver me mek mü mi nin nor mal ha ya tı dır. Bu ima nın ve

ak lın ge re ği dir ve mü mi ne ya kı şan da bu dur. Bu du rum da in sa -

nın Al lah'tan baş ka güç sa hi bi hiç bir var lık ol ma dı ğı na ke sin

ola rak ka na at ge tir me si şart tır. Ni te kim Al lah her ola yın Ken -

di kontro lün de mey da na gel di ği ne bir çok aye tiy le dik kat çek -

miş ve in san la ra Ken di si'ne or tak koş ma ma la rı nı şöy le em ret -

miş tir:

De di ki: "Hamd Al lah'ın dır ve se lam O'nun seç ti ği

kul la rı nın üze ri ne dir. Al lah mı da ha ha yır lı yok sa on -

la rın or tak koş tuk la rı mı?" (On lar mı) Yok sa, gök le ri

ve ye ri ya ra tan ve si ze gök ten su in di ren mi? Ki

onun la (o suy la) gö nül alı cı bah çe ler bi tir dik, si zin

için se bir ağa cı nı bi tir mek (bi le) müm kün de ğil dir.

Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah mı? Ha yır, on lar sa -

pık lık ta de vam eden bir ka vim dir. Ya da yer yü zü nü
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bir ka rar ye ri kı lan, onun ara sın da ır mak lar var eden

ve ona (yer yü zü için) sar sıl maz dağ lar ya ra tan ve iki

de niz ara sın da bir ara-en gel (ha ciz) ko yan mı? Al lah

ile be ra ber baş ka bir ilah mı? Ha yır on la rın ço ğu bil -

mi yor lar. Ya da sı kın tı ve ih ti yaç için de ola na, Ken di -

si' ne dua et ti ği za man ica bet eden, kö tü lü ğü açıp gi -

de ren ve si zi yer yü zü nün ha li fe le ri kı lan mı? Al lah ile

be ra ber baş ka bir ilah mı? Ne az öğüt-alıp dü şü nü -

yor su nuz. Ya da ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rı için -

de si ze yol gös te ren ve rah me ti nin önün de rüz gar la -

rı müj de ve ri ci ler ola rak gön de ren mi? Al lah ile be -

ra ber baş ka bir ilah mı? Al lah, on la rın şirk koş tuk la -

rın dan Yü ce dir. Ya da hal kı sü rek li ya rat mak ta olan,

son ra onu ia de ede cek olan ve si zi gök ten ve yer den

rı zık lan dı ran mı? Al lah ile be ra ber baş ka bir ilah mı?

De ki: "Eğer doğ ru söy lü yor ise niz, ke sin-ka nıt (bur -

han)ını zı ge ti ri niz." (Neml Su re si, 59-64)

Yu ka rı da ki ayet ler de gö rül dü ğü gi bi her olay Al lah'ın di le me -

si ile ger çek leş mek te dir ve bu ger çe ği unut mak, ba zı olay la rın

Al lah'tan ba ğım sız mey da na gel di ği ni zan net mek O'na or tak

koş mak de mek tir. 

Unut ma mak ge re kir ki giz li şirk ger çek ima nın oluş ma sı nın

önün de ki en bü yük en gel dir. Din, an cak "saf" ya ni "ka tık sız"

olur sa ger çek an lam da ya şa nır. Ara bir yol ara ma nın, ba zı olay -

la rın Al lah'ın kont ro lün de ba zı la rın da -Al lah'ı ten zih ede riz-

in san la rın ve ya baş ka var lık la rın kont ro lün de mey da na gel di ği -

ni dü şün me k ise şirk tir. Bu nu an la maz lık tan gel me nin in sa na

bir fay da sı ol maz. Bu ra da an la tı lan ko nu lar her Müs lü ma nın

dü şü nüp aci len ha ya ta ge çir me si ge re ken ger çek ler dir. Ak si
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tak dir de in sa nın ken di ni bu teh li ke den müs tağ ni gör me si, ha -

ya tı nı ya rı Müs lü man ola rak ya şa ma sı hem bü yük bir akıl sız lık

hem de bu nu ya şa yan in san için çok sı kın tı lı bir ha yat olur. Bu

ba kım dan ki şi nin nef si ni bu göz le de ğer len dir me si ve en kı sa

za man da ha ta la rı nı bu lup te la fi et me si ge re kir. 

İn san bel ki baş ka bir ko nu da ağır dan al sa bü yük bir za ra ra

uğ ra ma ya bi lir. Fa kat bu ko nu da ağır dan al ma sı, an la maz lık tan

gel me si, ya pan ki şi adı na çok teh li ke li ve yan lış bir dav ra nış tır.

Çün kü bu ra da an la tı lan lar, asla ya şan sa da olur ya şan ma sa da

man tı ğıy la dü şü nü le cek olay lar de ğil dir. Ter si ne şirk ko nu su,

iman la iman sız lık ara sın da çiz gi ol ma sı ba kı mın dan son de re ce

önem li dir. Giz li şirk in sa nın önün de, ger çek le ri kav ra ma sı nı

en gel le yen, akıl ve ba si re ti ni kö rel ten, dün ya da ger çek bu lu nuş

ama cı nı unut tu ran, he sap gü nü ne kar şı gaf le te dü şü ren çok al -

da tı cı bir per de oluş tu rur. Ve bu ko nu hal le dil di ğin de in sa nın

gö zü nün önün de ki bu al da tı cı per de kalk mış olur. 

An cak şu nu da be lirt me li yiz ki, şirk ten ta ma men arın mak

son de re ce ko lay dır. İn sa nın tek yap ma sı ge re ken sa mi mi ol -

mak, ken di si ni ya rat mış olan Al lah'ın gü cü nü tak dir ede bil mek -

tir. İn san, bu ra ya ka dar an lat tı ğı mız ko nu la rı uy gu lar ken çok gi -

rift bir şe yi ba şa rı yor, kah ra man lık ya pı yor gi bi bir ruh ha li ne

gi rer se bu da çok yan lış olur. An la tı lan la rı zor gö re rek, için den

çı kıl maz bir du rum var gi bi gös ter me ye ça lış mak, an la tı lan ko -

nu la rın zor ol du ğu şek lin de bir imaj ver mek çok bü yük bir sa -

mi mi yet siz lik tir. Zi ra sa lih bir mü min den is te nen çok ko lay bir

şey dir; her an yal nız ca Al lah'a rağ bet et mek ve Al lah'a ka tık sız -

ca iman et mek…    

Müs lü man bu sa lih ka rak te re sa hip ol du ğu, ger çek ten hiç bir

or tak koş ma dan Rab bi mi z'e yö nel di ği za man, her tür lü ba şa rı -
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yı, gü zel li ği ve ni me ti Al lah'tan uma bi lir. Çün kü Al lah şirk ten
ta ma men arın mış kul la rı na dün ya da da ahi ret te de bü yük mü -
ka fat ve re ce ği ni müj de le miş tir. Dün ya da tam ih la sı el de et miş
kul la ra Al lah'ın müj de si şöy le dir:

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

Her tür lü şirk ten arı nan, ka tık sız ima nı ya ka la yan ki şi le rin
ahi ret te ki du ru mla rı ise Ku ran'da şöy le ha ber ve ri lir:

... An cak tev be eden ler, ıs lah eden ler, Al lah'a sım sı kı
sa rı lan lar ve din le ri ni ka tık sız ola rak Al lah için (ha lis)
kı lan lar baş ka; iş te on lar mü min ler le be ra ber dir ler.
Al lah mü min le re bü yük bir ecir ve re cek tir. (Ni sa Su -
re si, 145-146)
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PUTLARI KIRMAK

Ş irk, cahiliye toplumlarında büyüyen bir insan için bir tür
"yaşam biçimi"dir. Böy le bir in san Al lah'tan ga fil olan bir
top lum da bü yür, o top lu mun ca hil ce Al lah ye ri ne be -

nim se di ği sah te ilah la rı be nim ser. Bu ne den le de şirk koş mak,
ço ğu in san için alı şı la gel dik bir şey dir. Za ten bu yüz den yap tı ğı
işin Al lah'a kar şı bir is yan ol du ğu nu ve ken di si ni bü yük bir ce -
za ya müs ta hak kı la ca ğı nı da pek dü şün mez. Da ha sı, ken di si ni
Al lah'a hiç şirk koş ma dan iman et me ye ça ğı ran bir in sa nı da ya -
dır ga ya bi lir.  

Mek ke'nin müş rik ön de ge len le ri de Pey gam be ri miz (sav)'e
ay nı tep ki yi ver miş ler di. On lar da tek bir İla hın var ol du ğu na,
ya ni Al lah'a ina nı yor lar dı. An cak bü yük bir ce ha let le dün ye vi
iş le ri nin he men hep si ni kü çük sah te ilah lar la, put lar la iliş ki len -
dir miş ler di. Ti ca re tin, sev gi nin, sa va şın, ta rı mın, hep si nin ay rı
ay rı kü çük sah te ilah la rı var dı. En önem li si ise, bu şirk dü ze ni -
nin on la ra çok nor mal gel me siy di. Bu ne den le Pey gam be ri miz
(sav)'in tüm ilah la rı red de dip, tek bir Al lah'a iman et me ye da -
vet et me si on la rı şa şırt tı. Ayet ler de bu ko nu şöy le bil di ri lir:

İç le rin den ken di le ri ne bir uya rı cı nın gel me si ne şaş tı -
lar. Kâ fir ler de di ki: "Bu, ya lan söy le yen bir bü yü cü -
dür. İlah la rı bir tek ilah mı yap tı? Doğ ru su bu, şa şır -
tı cı bir şey." On lar dan ön de ge len bir grup: "Yü rü -
yün, ilah la rı nı za kar şı ka rar lı olun; çün kü asıl is te nen
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bu dur" di ye çe kip git ti. "Biz bu nu, di ğer din de işit -

me dik, bu, içi boş bir uy dur ma dan baş ka sı de ğil dir."

(Sad Su re si, 4-7)

Pey gam be ri miz (sav)'in tek İla hın Al lah ol du ğu nu ve di ğer
söz de ilah la rın hiç bir gü cü nün ol ma dı ğı nı bil dir me si müş rik le -
rin sap kın man tık la rı na çok an la şıl maz gel miş ti. On la rın için de
bu lun duk la rı kör lük ne de niy le kav ra ya ma dık la rı ger çek, bu
sah te ilah la rın za ten hiç bir güç le ri ol ma dı ğı idi. Di le di ği ne be -
re ket ve ren, di le di ği ni çe şit çe şit ürün ler le rı zık lan dı ran Yüce
Al lah'tır. Ku reyş Su re si'nde bu ger çek şöy le bil di ril miş tir:

Ku reyş'i bi ra ra ya ge ti rip an laş tır dı ğı, yaz ve kış yol -

cu lu ğun da on la rı ısın dı rıp ya kın laş tır dı ğı için, şu Ev

(Ka be'n)in Rab bi ne kul luk et sin ler; ki O, ken di le ri ni

aç lık tan do yu ran ve kor ku dan gü ven li ğe ka vuş tu ran -

dır. (Ku reyş Su re si, 1-4)

Bu gün de tek Al lah'a iman et me ye çağ rı lan bir in san, ba zı Ku -
reyş li le rin düş tü ğü sap kın lı ğa dü şe bi lir. İlah edin di ği di ğer tüm
kav ram ve in san la rı bı ra kıp sa de ce Al lah'a kul luk ede rek na sıl
ya şa ya ca ğı nı an la ya ma ya bi lir. Oy sa onu şu an ya şat mak ta ve rı -
zık lan dır mak ta olan, onu ko ru yan ve gö ze ten sa de ce ve sa de -
ce Al lah'tır. Kar nı nı do yu ran güç, ken di si ne ma aş ve ren pat ro -
nu de ğil, o pat ro nu ka de rin de ya ra tan ve ken di si ne ma aş ver -
me ye mec bur eden Al lah'tır. Olay lar, as la ba şı boş ve te sa dü fi
bir bi çim de, mil yon lar ca kü çük sah te ila hın mü da ha le si ile de -
ğil, sa de ce ve sa de ce Al lah'ın di le di ği şe kil de ge liş mek te dir.
Yüce Al lah dün ya yı bir ka der ile ya rat mış tır ve in san lar da
Tek vir Su re si'nin 29. aye tin de bil di ril di ği gi bi, O di le me den hiç -
bir şey di le ye me ye cek ka dar Al lah'ın ira de si ne bo yun eğ miş -
ler dir. Ku ran'da ha ber ve ril di ği gi bi, "O'nun, al nın dan ya ka la -

yıp-de net le me di ği hiç bir can lı yok tur". (Hud Su re si, 56)

123HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



Şey tan in sa na, şirk ten kur tul ma yı; tev hi di, ih la sı ve ima nı ise

ya şa ma yı zor gi bi gös te re bi lir. Oy sa bu, yal nız ca şey ta nın ver -

di ği bir ves ve se den iba ret tir. Şey ta nın ya lan cı ol du ğu, Ku ran'ın

bir aye tin de  şöy le haber verilir:

İş hük me bağ la nıp-bi tin ce, şey tan der ki: "Doğ ru su,

Al lah, si ze ger çek olan va'di va'det ti, ben de si ze va -

ad de bu lun dum, fa kat si ze ya lan söy le dim. Be nim si -

ze kar şı zor la yı cı bir gü cüm yok tu, yal nız ca si zi ça ğır -

dım, siz de ba na ica bet et ti niz. Öy ley se be ni kı na ma -

yın, siz ken di ni zi kı na yın. Ben si zi kur ta ra cak de ği -

lim, siz de be ni kur ta ra cak de ğil si niz. Doğ ru su da ha

ön ce be ni or tak koş ma nı zı da ta nı ma mış tım. Ger çek

şu ki, za lim le re acı bir azab var dır." (İb ra him Su re si,

22)

İş te bu yüz den şey ta nın ya lan la rın dan, ves ve se le rin den ümit -

siz li ğe ka pıl mak, mo ra li ni boz mak bü yük bir akıl sız lık olur. 

Bi lin me li dir ki, şirk ten kur tul mak için sa mi mi bir ni yet de ği -

şik li ği ye ter li dir. Bu ni yet de ği şik li ği ki şi nin her şe ye, her ke se ve

tüm olay la ra kar şı olan ba kış açı sı nı şirk ten tev hi de çe vi re cek -

tir. Ya ni si yah göz lük ta kan bi ri si nin et ra fı nı gö re bil mek için

her ye ri tek tek ay dın lat ma sı na ge rek yok tur. Göz lü ğü nü çı -

kar ma sı ye ter li dir. Şirk de her ye ri ka rar tan bu göz lük gi bi dir.

Göz lü ğü çı kar ma dan zor la ma yön tem ler le şirk ten arın ma ya

ça lış mak zor dur. Bir ham le de göz lü ğü çı kar mak ise hem ko lay

hem de tek et ki li çö züm dür. İş te in sa nın şirk ten, Al lah'ın ra zı

ol du ğu iman lı ve ih las lı ya şa ma geç me si de tek bir ka rar lı lık

ham le si ge rek ti rir. Bu da her ne du rum da olur sa ol sun Al lah'a

gü ven mek ve Ku ran'a har fi yen ve sa mi mi ola rak uy ma ya ka rar

ver mek le olur. Bu sa mi mi yet ve ka rar lı lık mu hak kak ki be ra -
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be rin de Al lah'ın yar dı mı nı, hi da ye ti ni ve rah me ti ni ge ti re cek tir.
Şu nu da unut ma mak ge re kir ki in san ken di si ne hi da yet ve re -

mez, hi da ye ti an cak Al lah ve rir. O hal de in san hi da yet, sa mi -
mi yet ve ih las için Al lah'a sü rek li dua et me li ve Al lah'ın, bu sa -
mi mi ve ha lis çağ rı ya mut la ka ica bet ede ce ği ni bil me li dir. "Ben
bu ka dar işin için den na sıl çı ka ca ğım; ha lis, ka tık sız ima nı na sıl
ya ka la ya ca ğım" gi bi şey ta ni bir ümit siz li ğe as la ka pıl ma ma lı, ge -
re ken sa mi mi yet ve ka rar lı lı ğı gös ter dik ten son ra Al lah'ın mut -
la ka ken di si ni en doğ ru yo la ile te ce ği nin, şey ta nın sap tır ma la -
rın dan ko ru ya ca ğı nın bi lin cin de ol ma lı ve bu nun fe rah lı ğı nı ve
se vin ci ni ya şa ma lı dır. 

El bet te ki şey tan ima nı ve ih la sı çir kin, sı kın tı lı ve ız dı rap ve -
ri ci ola rak gös ter me ye ça lı şa cak tır. Hal bu ki ger çek ezi yet, sı -
kın tı ve ız dı rap şirk te dir. Bu, dün ya da da ahi ret te de böy le dir. 

Tap tı ğı sah te ilah la rı bı ra ka rak sa de ce Al lah'a yö ne len bir in -
san, "boş luk ta" ve "sa hip siz" kal maz, ak si ne tek ger çek ilah
olan Al lah'a sı ğı na rak ola bi le cek en bü yük hu zur, gü ven ve ra -
hat lı ğı ka za nır. Ku ran'da mü min le re şu müj de ve ri lir:

Kim Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa, (Al lah) ona bir çı kış

yo lu gös te rir; Ve onu he sa ba kat ma dı ğı bir yön den

rı zık lan dı rır. Kim de Al lah'a te vek kül eder se, O,

ona ye ter. El bet te Al lah, Ken di em ri ni ye ri ne ge ti -

rip-ger çek leş ti ren dir... (Ta lak Su re si, 2-3)

Bu ne den le şirk için de ya şa dı ğı nı fark eden ve bun dan piş -
man lık du yan in san, bir an bi le te red düt et me den put la rı nı terk
et me li dir. Ör ne ğin da ha ön ce sa hip ol du ğu mal la rı, pa ra la rı,
fab ri ka la rı, mülk le ri mut lak ken di si nin sa nan, rız kı nın bun la ra
bağ lı ol du ğu nu dü şü nen, bu bü yük ser ve tin ken di si ne ve so yu -
na on  yıl lar ca sal ta nat sür dü re ce ği ni dü şü nen, tüm bun la rı ken -
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di si ne ve re nin Al lah ol du ğu nu dü şün me yen ve bun lar la ki bir le -

nen bir in san, iyi ce dü şü ne rek ba kış açı sı nı ve tav rı nı de ğiş tir -

me li dir. Bun dan böy le mül kün tek sa hi bi nin Al lah ol du ğu nu,

bü tün bu zen gin lik le ri Al lah'ın ken di si ni de ne mek için ver di ği -

ni, bun la rı Al lah'ın ra zı ola ca ğı şe kil de kul lan ma sı ge rek ti ği ni

dü şün me li dir. İçin de ki ki bir ve  sa hip lik duy gu sun dan acil ola -

rak kur tul ma lı dır. Bun la rı yap tı ğın da ni yet ola rak put la rı nı kır -

mış olur, an cak el bet te ki bu nu fi ili ola rak is pat la ma sı ge rek ti -

ğin de de ay nı ka rar lı tav rı gös ter me li dir. Ör ne ğin ma lı nı, pa ra -

sı nı Al lah rı za sı için har ca ma sı ge rek ti ğin de hiç te red düt et me -

den, ge le cek ve rı zık en di şe si ne düş me den bu nu ya pa bil me li -

dir. Bu ko nu da Al lah'a tam gü ven me li, rız kı ve re nin Al lah ol -

duğ unu unut ma ma lı ve Al lah'ın kar şı sın da  ac zi ni bil me li dir.

Gö rül dü ğü gi bi şirk le tev hid ara sın da ki fark, ço ğu za man ni -

yet ve ba kış açı sı far kı dır. Mü ba rek Pey gam ber Efen di miz (sav)

Ka be'de ki put la rı fii li ola rak kır mış, Hz. Mu sa ba zı Ya hu di le rin

edin di ği bu za ğı yı ya kıp kül le ri ni de ni ze sa vur muş tur. Böy le ce

şir kin man tı ğı nı da tam ola rak yık mış lar dır. Bu gün de ya pıl ma -

sı ge re ken, şirk man tı ğı nı kök ten yık mak tır ki, bu da ni ye tin ve

ba kış açı sı nın de ğiş me si ile müm kün olur. 

Bu ne den le, şirk ten vaz ge çip ima na yö ne len in sa nın ya şa dı ğı

bü yük de ği şim, ön ce lik le zih nin de mey da na ge lir. Dış gö rü nüm

ola rak bel ki es ki ya şa mı nın ba zı öğe le ri ni de vam et ti rir, ama

ta ma men fark lı bir ba kış açı sı na ve kav ra yı şa sa hip olur. Kı sa -

ca sı, es ki den ata la rın dan gör dük le ri ne, ken di tut ku la rı na, bir ta -

kım in san la rın fi kir le ri ne gö re dü zen le di ği ha ya tı nı, şim di sa de -

ce Ku ran'da ve ha dis ler de bil di ri li ne gö re ve sa de ce Rab bi -

miz'in rı za sı için dü zen ler. Böy le ce bin ler ce kü çük sah te ila ha

kul luk et me yi, akıl sız ca on la rı ra zı et mek için uğ raş ma yı bı ra -
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ka rak, "bir bi rin den ay rı Rab ler mi da ha ha yır lı dır, yok sa

Kah har olan bir tek  Al lah mı?" (Yu suf Su re si, 39) aye tiy le
buy rul du ğu gi bi, sa de ce ken di si ni ya ra tan Al lah'a tes lim olur. 

Ayet te şu şe kil de bil di ril miş tir:

Si zin Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız, Al lah'ın ken di le ri
hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği, si zin ve ata la rı nı zın
ad ola rak ad lan dır dık la rı nız dan baş ka sı de ğil dir. Hü -
küm, yal nız ca Al lah'ın dır. O, Ken di si'n den baş ka sı na
kul luk et me me ni zi em ret miş tir. Dos doğ ru olan din
iş te bu dur, an cak in san la rın ço ğu bil mez ler. (Yu suf
Su re si, 40)
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DARWINİZM'İN ÇÖKÜŞÜ

D ar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, Ya ra tı lış ger çe ği ni red det -
mek ama cıy la or ta ya atıl mış, an cak ba şa rı lı ola ma mış bi -

lim dı şı bir saf sa ta dan baş ka bir şey de ğil dir. Can lı lı ğın, can sız
mad de ler den te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eden bu te ori, ev ren de
ve can lı lar da çok mu ci ze vi bir dü zen bu lun du ğu nun bi lim ta ra fın -
dan is pat edil me siy le ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını orta-
ya koyan 300 milyona yakın fosilin bulunmasıyla çü rü müş tür. Böy -
le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış ol du ğu ger çe ği, bi lim
ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te ori si ni ayak ta tut mak
için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce bi lim sel ger çek -
le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü sü al tın -
da söy le nen ya lan la ra ve ya pı lan sah te kar lık la ra da ya lı dır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori -
si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi -
lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir.
Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di -
ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve bu ger çek pek
çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir. Özel lik le ABD'de, bi -
yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len çok sa -
yı da bi lim ada mı, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni gör mek te, can lı la rın
kö ke ni ni Ya ra tı lış ger çe ğiy le açık la mak ta dır lar. Bu gün bi lim sel ge -
liş me ler, ev re ni ve tüm can lı la rı Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ger çe ği -
ni göz ler önü ne ser mek te dir. Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra -
tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay -
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la rıy la ele al dık ve al ma ya de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı -
ğı bü yük önem ne de niy le, bu ra da da özet le mek te ya rar var dır. 

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti
olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi
bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles
Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı.
Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın
ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in
yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman
içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;
ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi.
Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun
bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da
açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan
aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu -
yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim,
Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer
bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce -
le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la
açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te
ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel
bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir
tab lo or ta ya koy mak ta dır. 
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Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 
Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar yıl

ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den gel dik le ri -

ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca

komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir

ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu -

lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm

bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin -

de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış -

tır?

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

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör

tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teo-

riye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir

hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji

kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş -

ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba -

sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina -

nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin

te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina -

nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin

de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak

için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi -

raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le -
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rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı. Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad -

de ler den tü re ye bil di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an -

la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor -

lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı -

yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak -

te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da

yay gın bir ka bul gö rü yor du. Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma -

sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me

te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı

uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le -

miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta -
ri he gö mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar Evo lu ti on and
The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun

sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya -

pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di -

ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus

bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at -

tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce -

ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la -

na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en
ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of Li -
fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint), s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu
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çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin

en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın -

da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et -

ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma

ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik

mo le kül (ami no asit) sen tez le di. O yıl lar da ev rim adı na önem li bir

aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la -

nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu,

iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi den ce on Evo lu ti on of

Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri can Me te oro lo gi cal

So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı

at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley Mil ler,

Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic Synthe sis

of Small Mo le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü -

rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di -

ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci

Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği

şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de

sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız:

Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu bat 1998,

s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların

bile olağanüstü derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı

hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha
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komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarla-

rında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üre-

tilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast lan -

tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya pı ta -

şı olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li; 500

ami no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10950'de 1'dir. An cak ma te -

ma tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola rak "im kan sız"

sa yı lır. Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan

DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı -

nın içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa -

dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta -

dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta -

kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir.

Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu -

sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin

mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re -

kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za

sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim -

ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta -

rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit -
le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak
oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan
di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın
kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na
var mak zo run da kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel, The Ori gin of Li fe on
Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendi-

ne ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını
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kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı red-

detmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır.  

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger -

çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma -

sı dır. Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek -

si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem,

ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal

Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca -

de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca -

ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit

edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka -

la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır.

Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka

bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le -

rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do -

ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Char les

Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har -

vard Uni ver sity Press, 1964, s. 189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di

dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na -

rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran -
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sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le -

ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le

bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya  çı kı yor du. Ör -

ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek

ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo -

yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni

ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man -

la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The Ori -

gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity

Press, 1964, s. 184)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy -

le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne -

sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se -

lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma

ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le

neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo -

nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can -

lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la -

rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel ola-

rak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savun-

duğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan mil-

yonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi

sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozuk-

luklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir.

Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır:
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Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman

için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene

sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki

ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu

şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da na
ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la rın ev -
rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de -
re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir
de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge -
le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti -
mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem
bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han, Ori gins?,
Pennsyl va nia: The Ban ner Of Truth Trust, 1988.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti -

ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı

ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma -

sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip

eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en

sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz -

ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in

de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek

biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek -

te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya -

li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun

en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Ev rim te ori si nin bilimdışı iddiasına gö re bü tün can lı lar bir bir le rin -
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den tü re miş ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir di -

ğe ri ne dö nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır. Te -

ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun bir za man di -

li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me iler le miş tir. Bu du rum da, id dia

edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız "ara tür ler"in oluş muş ve

ya şa mış ol ma la rı ge re kir. Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı -

ma la rı na rağ men, bir yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış

olan ya rı ba lık-ya rı sü rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün -

gen özel lik le ri ni ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış

sü rün gen-kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re cin de

ol duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır. Ev rim ci ler

geç miş te ya şa mış ol duk la rı na inan dık la rı bu hayali varlıklara "ara-

ge çiş for mu" adı nı ve rir ler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın

sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge -

re kir. Ve bu garip can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil ka yıt la rın da

rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık -

la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe -
şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın ka -
nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Char les Dar -
win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard
Uni ver sity Press, 1964, s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin

bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük

bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni

kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölü-

münde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,
neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa

bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli
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yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün

sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamı-

yoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılar-

la dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarma-
maktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük
itiraz olacaktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın -

da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la -

rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de

edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la -

rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta -

ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir

ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,
tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le
kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu -
şan grup lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos sil Re -
cord", Pro ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c. 87, 1976,
s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş

for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır -

lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür -

le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir

can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir

an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün

ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log Do ug las Fu -

tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:
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Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek

ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü -

kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol -

ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di -

le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na

gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or -

ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra -

tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce on Tri al, New

York: Pant he on Bo oks, 1983. s.197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -

de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni",

Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın

sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5

milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ata-

ları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte

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

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney
may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu
can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir
şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi
İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he -
cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu
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can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı -
nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Solly
Zuc ker man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti -
ons, 1970, s. 75-94; Char les E. Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo pit he -
ci nes in Hu man Evo lu ti on: Gro unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s.
389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya -
ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can -
lı lar, Aust ra lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu
fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe -
ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı -
nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır.
Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri
olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır"
di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren nie, "Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst
Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus >
Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir
son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po -
log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec -
tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı
gös ter mek te dir. (Alan Wal ker, Sci en ce, c. 207, 1980, s. 1103; A. J.
Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New York: J. B. Li pin cott Co.,
1970, s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor ge, c. 3, Camb rid ge: Camb -
rid ge Uni ver sity Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok
mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len -
sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (insan) ile ay nı or tam da yan ya na bu -
lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası -
nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te -
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si pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci
ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le
açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa -
nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki,
bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı -
laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J.
Go uld, Na tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta -
kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro -
pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo -
su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil -
le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say -
gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma -
sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek
bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola -
rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi
dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo -
su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı
kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son -
ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı -
şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi
"du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır!
Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa -
yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri -
hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir kim -
se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke -
sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul
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et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To -
wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan
bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de
yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter -
se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de
ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir.
Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra -
ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı
atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir.
Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas -
yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu
atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu -
ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le -
rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di -
ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu -
lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele -
ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun -
ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri
mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le -
ri ka dar  ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir te ki nin bi le rast lan tı -
sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la -
ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş -
miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge -
len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak -
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tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne

sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı için han -

gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak

ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik -

le bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı,

bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak -

la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes -

le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri,

ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil -

yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir -

ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le

el de ede mez ler.

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş -

tu ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö -

lüp, son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu

bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen

pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Al lah'ın üs tün ya -

rat ma sıy la ha yat bu lur. Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si

ise, ak la ta ma men ay kı rı bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı

id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi -

bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer

ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na

kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya

ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt -

rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me

mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri
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bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al -

gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin

bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer

kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız

ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl

pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek -

no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır.

Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın,

son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da   gör dü ğü nüz

net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu

ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir -

ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl -

dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için

fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar

ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de

şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka -

li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu

bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi

iz le mek te si niz.

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya,

gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut -

lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan

üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut -

tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du -

rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün -

tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay -

bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz -

ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze,
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oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar

bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di  de -

se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı

şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran

alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü -

nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak

için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı -

ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le -

ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri

elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör -

me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de

ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se -

se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül -

tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net

ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra -

nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü -

nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki

ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö -

rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la -

nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir.

Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı -

la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm

tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma -

na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la -

ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li

mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı

kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti -

ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı -
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nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son

de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik

se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam

ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den

bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha -

zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış -

tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok

bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?
Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim -

ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir -

çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger -

çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le -

ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? Bey nin için -

de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al gı la yan bir

şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir? El bet te bu şu ur bey ni

oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş -

te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu zan ne den

Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek te -

dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö -

rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy -

maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir -

kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut -
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lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp,

O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu -

lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin

ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev -

rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler

te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te -

dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün -

ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün -

ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de -

min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min -

de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li -

me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di -

sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu

çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi -

nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du -

ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden

ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan

Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu -

nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil -

miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir

açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de -

ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün -

ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav -

ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de,
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İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Ric hard Le -

won tin, "The De mon-Ha un ted World", The New York Re vi ew of Bo -

oks, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu söz ler, Dar wi nizm'in, ma ter ya list fel se fe ye bağ lı lık uğ ru na ya -
şa tı lan bir dog ma ol du ğu nun açık ifa de le ri dir. Bu dog ma, mad de den
baş ka hiç bir var lık ol ma dı ğı nı var sa yar. Bu ne den le de can sız, bi linç -
siz mad de nin, ha ya tı ya rat tı ğı na ina nır. Mil yon lar ca fark lı can lı tü rü -
nün; ör ne ğin kuş la rın, ba lık la rın, zü ra fa la rın, kap lan la rın, bö cek le rin,
ağaç la rın, çi çek le rin, ba li na la rın ve in san la rın mad de nin ken di için -
de ki et ki le şim ler le, ya ni ya ğan yağ mur la, ça kan şim şek le, can sız
mad de nin için den oluş tu ğu nu ka bul eder. Ger çek te ise bu, hem ak -
la hem bi li me ay kı rı bir ka bul dür. Ama Dar wi nist ler ken di de yim -
le riy le "İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me me si" için, bu ka bu lü sa -
vun ma ya de vam et mek te dir ler. 

Can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list bir ön yar gı ile bak ma yan in san -

lar ise, şu açık ger çe ği gö re cek ler dir: Tüm can lı lar, üs tün bir güç,

bil gi ve ak la sa hip olan bir Ya ra tı cı nın ese ri dir ler. Ya ra tı cı, tüm ev -

re ni yok tan var eden, en ku sur suz bi çim de dü zen le yen ve tüm

can lı la rı ya ra tıp şe kil len di ren Al lah'tır.

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de can-

sız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca fark-

lı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanla-

rın, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların mad-

denin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan

şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul

etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya

devam etmektedirler. 
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Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi

ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni

yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıla-

rı yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin
En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide olo -

ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan

her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni

an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu

ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir

va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve

bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar

ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le

gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat -

çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin

çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di aya ina nan lar bi -

lim adam la rı, pro fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san lar dır. Bu ne den -

le ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü -

sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de

in san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün -

me le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe -

kip çok açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka

inanç ve ya id dia da ha yok tur. 
Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e

tap ma sın dan, Hz. İb ra him'in kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra,
Hz. Mu sa'nın kav mi nin içinden bazı insanların al tın dan yap tık la rı
bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al maz bir kör lük -
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tür. Ger çek te bu du rum, Al lah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği bir akıl sız -
lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın ka pa na ca ğı nı ve ger çek -
le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir çok aye tin de bil dir -
mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da,
on lar için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın
kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin
üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır.
(Ba ka ra Su re si, 6-7)
… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz -
le ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu -
nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da -
ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su -
re si, 179)

Al lah Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le
inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or -
dan yu ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz
dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di -
ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı,
in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu
bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay -
ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız
se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la -
rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur -
suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü
bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis -
tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa -
hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl -
mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka
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bir açık la ma sı yok tur. Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin
sa vu nu cu su olan ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et -
ki le dik le ri ni Hz. Mu sa ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le -
re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa, Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra -
vun Hz. Mu sa'ya, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı -
ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa, bü yü cü ler le kar şı laş -
tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em -
re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet  şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san -

la rın göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü -

şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar.

(Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca lar"la

- Hz. Mu sa ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü yü le ye -

bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Mu sa'nın or ta -

ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayette bildirildiği gibi "uy -

dur duk la rı nı yut muş" ya ni et ki siz kıl mış tır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da

fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı

der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du,

on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da

ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev -

ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek et ki -

le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl ma sı

ile, söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de de bir bü -

yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id di ala ra

ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu id di alar -

dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü -

yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. 
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Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir
felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm
Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu
şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar -
da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le -
rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük
ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le
kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The End of Chris ten dom, Grand
Ra pids: Eerd mans, 1980, s.43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san -
lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori -
si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola -
rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört
bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim
al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl
kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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... Sen Yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den
baş ka bi zim hiç bir bil gi miz yok. 

Ger çek ten Sen, her şe yi bi len, 
hü küm ve hik met sa hi bi olan sın. 

(Ba ka ra Su re si, 32)


