


CMYK

Günü müz de in san lar, özel lik le de genç ler, bir çok in sa nı ken di le ri ne ör nek

al mak ta, on la rın ta vır ve ko nuş ma la rı na, üs lup la rı na, gi yim tarz la rı na özen mek -

te, on lar gi bi ol ma ya ça lış mak ta dır lar. An cak bu in san la rın bü yük bir ço ğun lu -

ğu doğ ru yol da ol ma dı ğı gi bi, ta vır ve ah lak gü zel li ği ne de sa hip de ğil dir ler.

Bir Müs lü ma nın, tav rı na ve ah la kı na özen me si, ben ze mek için ça ba gös -

ter me si ge re ken ki şi ise, in san lar için son pey gam ber ola rak gön de ri len, Al lah'ın

en son hak ki ta bı nı vah yet ti ği, gü zel ah la kı, tak va sı, Al lah'a olan ya kın lı ğı ile in -

san la ra ör nek kıl dı ğı Hz. Mu ham med (sav)'dir. Al lah bu ger çe ği bir aye tin de şöy -

le bil dir mek te dir:

"An dol sun, si zin için, Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü uman lar ve Al lah'ı çok ça zik -

re den ler için Al lah'ın Re su lü'nde gü zel bir ör nek var dır." (Ah zab Su re si, 21)

Pey gam be ri miz (sav)'i gör me miş ol sak bi le, Ku ran ayet le rin den ve ha dis-i

şe rif ler den, gü zel ta vır la rı nı, ko nuş ma la rı nı, gös ter di ği gü zel ah la kı ta nı ya bi lir,

ona ben ze mek, ahi ret te onun la ya kın bir dost ola bil mek için eli miz den gelen

çabayı en faz lasıy la gös terebiliriz. 

Bu kitabın hazır lanış amacı Pey gam berimiz (sav)'i bir çok yönüy le tanıt mak,

onun imanını, ah lakını, yük sek ve asil karak terini in san lara an lat mak tır.
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Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka -

ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul

Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel -

se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si

ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar -

lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık

bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam 55.000 say fa lık

bir kül li yat tır ve bu kül li yat 76 fark lı di le çev ril miş tir.

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

ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş -

tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la -

nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku -

ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül

en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı

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

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

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

hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir

du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

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

teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Yüce

Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko -

nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis -

tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı

göz ler önü ne ser mek tir.

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

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

Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan

YYazar ve  Eser ler i
Hakkında



  İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya -

nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran -

sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na -

vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul -

gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak

kul la nı lı yor), Dhi vel hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek

çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil -

mek te dir.

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

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

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

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

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

Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list

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

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

la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimi-

yetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik -

leri eziyet lerin temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın

yolu ise, din siz liğin fik ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve

Kuran ah lakının, in san ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün -

yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten diği zu-

lüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz -

metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması ge-

rek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı,  Al lah'ın

iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa,

doğ ruluk ve adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.



Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.

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

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

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

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

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

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

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

gun gö rül müş tür.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ğu na şa hit ola cak tır.

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

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

kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 
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ey gam ber Efen di miz (sav), Al lah'ın "… an cak o,
Al lah'ın Re sû lü ve pey gam ber le rin so nun cu su -
dur." (Ah zab Su re si, 40) aye tiy le bil dir di ği gi bi in -
san lar için son pey gam ber ola rak gön de ri len, Yüce
Rabbimiz Al lah'ın en son hak ki ta bı nı vah yet ti ği,

gü zel ah la kı, tak va sı, Al lah'a olan ya kın lı ğı ile in san -
la ra ör nek kıl dı ğı, Al lah'ın dos tu, Rab bi mi z'in Ka tın da

üs tün lü ğü olan, mü min le rin de dos tu, en ya kı nı ve ve li si dir.

Al lah, "Ger çek şu ki, Biz se nin üze ri ne 'ol duk ça ağır' bir söz
(vahy) bı ra ka ca ğız" (Müz zem mil Su re si, 5) aye tiy le de bil dir di ği gi bi
son pey gam ber olan Hz. Mu ham med (sav)'e önem li bir so rum lu luk
ver miş tir. Pey gam be ri miz (sav) ise, Al lah'a olan güç lü ima nı ile,
Al lah'ın ken di si ne ver di ği so rum lu lu ğu en gü ze liy le ye ri ne ge tir miş,
in san la rı Al lah'ın yo lu na, hi da ye te da vet et miş ve tüm ina nan la rın yol
gös te ri ci si ve ay dın la tı cı sı ol muş tur.

Pey gam be ri mi z (sav)'i gör me miş ol sak bi le, Ku ran ayet le rin den
ve ha dis-i şe rif ler den, gü zel ta vır la rı nı, ko nuş ma la rı nı, gös ter di ği gü -
zel ah la kı ta nı ya bi lir, ona ben ze mek, ahi ret te onun la ya kın bir dost
ola bil mek için eli miz den ge len ça ba yı en faz la sıy la gös te re bi li riz. Gü -

nü müz de in san lar, özel lik le de genç ler bir çok in sa nı ken di le ri -
ne ör nek al mak ta, on la rın ta vır ve ko nuş ma la rı na, üs lup la -
rı na, gi yim tarz la rı na özen mek te, on lar gi bi ol ma ya ça lış -
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Hazreti Muhammed (sav)

mak ta dır lar. An cak bu in san la rın bü yük bir ço ğun lu ğu doğ ru yol da
ol ma dı ğı gi bi, ta vır ve ah lak gü zel li ği ne de sa hip de ğil dir ler. Bu ne -
den le in san la rı doğ ru ola na, en gü zel ah lak ve ta vı ra özen dir mek
önem li bir so rum lu luk tur. Bir Müs lü ma nın, tav rı na ve ah la kı na
özen me si, ben ze mek için ça ba gös ter me si ge re ken ki şi, Hz. Mu ham -
med (sav)'dir. Al lah bu ger çe ği bir aye tin de şöy le bil dir mek te dir: 

An dol sun, si zin için, Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü uman lar ve Al lah'ı
çok ça zik re den ler için Al lah'ın Re sû lü'nde gü zel bir ör nek var dır.
(Ah zab Su re si, 21)

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav) gi bi di ğer pey gam ber ler
de, Al lah'ın mü min ler için ör nek kıl dı ğı, Al lah'ın ra zı ol du ğu ki şi ler -
dir. Al lah, Yu suf Su re si'nde şöy le bil dir mek te dir:

An dol sun, on la rın kıs sa la rın da te miz akıl sa hip le -
ri için ib ret ler var dır. (Bu Kur'an) dü züp uy du ru la -
cak bir söz de ğil dir, an cak ken din den ön ce ki le rin
doğ ru la yı cı sı, her şe yin 'çe şit li bi çim ler de açık la ma -
sı' ve iman ede cek bir top lu luk için bir hi da yet ve
rah met tir. (Yu suf Su re si, 111)

Bu ki ta bın ha zır la nış ama cı da Pey gam be ri mi z
(sav)'i bir çok yö nüy le ta nıt mak, onun ah la kı nı ör nek alan in san lar -
dan olu şan bir top lu lu ğun ne ka dar üs tün özel lik le re ve gü zel lik le re
sa hip ola ca ğı nı gös te re rek, in san la rı Pey gam be ri miz (sav)'in ah la kı na
özen dir mek tir. Pey gam be ri mi z (sav)'in "Si ze iki şey bı ra kı yo rum. Bun -

la ra uy du ğu nuz müd det çe as la sa pıt ma ya cak sı nız: Al lah'ın Ki ta bı ve Re su -

lü 'nün sün ne ti"1 ha dis-i şe rif le rin de de bil dir di ği gi bi, Müs lü man la rın
en önem li iki yol gös te ri ci si Ku ran ve Peygamber Efendimiz (sav)'in
sün ne ti dir. Pey gam ber Efendimiz (sav) hem gü zel ah la kı ile in san la -
ra ör nek ol muş, hem de in san la rı gü zel ah lak lı ol ma ya ça ğır mış tır.
"Mü mi nin mi za nın da en ağır ba sa cak şey gü zel ah lak tır. Mu hak kak ki,

Al lah Te ala işi ve sö zü çir kin olan ve ha ya sız ca ko nu şan kim se ye buğz eder"2

bu yu ran Pey gam be ri miz (sav), bir sö zün de de "Ru hu mu kud ret al tın -

da tu tan Al lah'a ye min ede rim ki cen ne te sa de ce gü zel ah lak sa hip le ri gi rer"3

de miş tir. 

Pey gam be ri mi z (sav)'in izin den gi den Müs lü man la rın da, hem
tüm in san lı ğa gü zel ah lak la rı ve iyi huy la rı ile ör nek ol ma la -

rı, hem de söz lü ve ya zı lı ola rak on la rı gü zel ah la ka da vet
et me le ri ge re kir. 
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ey gam be ri miz (sav)'in çok gü zel bir ah la ka sa hip ol -
du ğu nu Al lah Ku ran'da bil dir miş ve şöy le bu yur -
muş tur: 
Nun. Ka le me ve sa tır sa tır yaz dık la rı na an dol sun.
Sen, Rab bi nin ni me tiy le bir mec nun de ğil sin. Ger çek -
ten se nin için ke sin ti si ol ma yan bir ecir var dır. Ve şüp -

he siz sen, pek bü yük bir ah lak üze rin de sin. Ar tık ya kın da
gö re cek sin ve on lar da gö re cek ler. Siz den, han gi ni zin 'fit -

ne ye tu tu lup-çıl dır dı ğı nı'. El bet te se nin Rab bin, ki min Ken di yo -
lun dan şa şı rıp-sap tı ğı nı da ha iyi bi len dir; ve ki min hi da ye te er di -
ği ni de da ha iyi bi len dir. (Ka lem Su re si, 1-7)

Al lah bu ayet te ay rı ca Pey gam be ri miz (sav) için ke sin ti si ol -
ma yan bir ecir ol du ğu nu bil dir miş tir. Bu, Hz. Mu ham med (sav)'in
da ima gü zel ah lak gös ter di ği ni, tak va dan hiç bir za man ay rıl ma dı -
ğı nı gös te ren bir bil gi dir. 

Pey gam be ri miz (sav)'in de "İma nın ke ma li, gü zel ah lak la dır"4

söz le riy le be lirt ti ği gi bi, ima nın en önem li ala met le rin den bi ri gü -
zel ah lak tır. Bu ne den le gü zel ah la kın en gü zel ör nek le ri ni öğ ren -
mek ve uy gu la mak önem li bir iba det tir.

Bu bö lüm de, Peygamber Efendimiz (sav)'in Ku ran'da zik re di -
len gü zel ah lak özel lik le rin den ba zı la rı na yer ve ri le cek tir. 
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Hazreti Muhammed (sav)

Pey gam be ri miz (sav) sa de ce ken di si ne 
vah yo lu na na uy muş tur

Pey gam be ri miz (sav)'in Ku ran'da da çok ke re ler zik re di len
en önem li özel lik le rin den bi ri, sa de ce Al lah'ın in dir di ği ne uy -
ma sı, in san la rın rı za sı nı gö zet me den, in san lar dan çe kin me den
sa de ce Al lah'ın bil dir dik le ri ni yap ma sı dır. Hat ta, çağ da şı olan
müş rik ler ve di ğer din le rin men sup la rı Pey gam be ri miz
(sav)'den ken di çı kar la rı na uy gun hü küm ler ge tir me si ni is te -
miş ler dir. Bu ki şi ler sa yı ca ve kuv vet çe da ha üs tün ko num da ol -
ma la rı na rağ men, Pey gam be ri miz (sav) Ku ran'ı ve Al lah'ın hü -
küm le ri ni da ima bü yük bir ti tiz lik ve ka rar lı lık la ko ru muş tur.
Ayetlerde Al lah, Pey gam be ri miz (sav)'in bu in san la rın ıs rar la rı -
na na sıl kar şı lık ver di ği ni biz le re şöy le ha ber ver mek te dir: 

On la ra ayet le ri miz apa çık bel ge ler ola rak okun du ğun da, Bi -
zim le kar şı laş ma yı um ma yan lar, der ler ki: "Bun dan baş ka bir
Kur'an ge tir ve ya onu de ğiş tir." De ki: "Be nim onu ken di nef -
si min bir ön gör me si ola rak de ğiş tir mem be nim için ola cak şey
de ğil dir. Ben, yal nız ca ba na vah yo lu na na uya rım. Eğer
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Rab bi me is yan eder sem, ger çek ten ben, bü yük gü nün aza bın -
dan kor ka rım." De ki: "Eğer Al lah di le sey di, onu si ze oku maz -
dım ve onu si ze bil dir mez di. Ben on dan ön ce si zin içi niz de bir
ömür sür düm. Siz yi ne de akıl er dir me ye cek mi si niz?" (Yu nus
Su re si, 15-16)

Al lah, kav mi nin bu ta vır la rı na kar şı lık Pey gam be ri miz
(sav)'i bir çok aye tiy le uyar mış tır. Ör ne ğin Ma ide Su re si'nde
şöy le buy ru lur:

Sa na da (Ey Mu ham med,) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la yı cı ve
ona 'bir şa hid-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Kur'an'ı) in dir dik.
Öy ley se ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le hük met ve sa na ge -
len hak tan sa pıp on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma.
Siz den her bi ri niz için bir şe ri at ve bir yol-yön tem kıl dık. Eğer
Al lah di le sey di, si zi bir tek üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le -
riy le si zi de ne me si için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü -
zün dö nü şü Al lah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz
şey le ri si ze ha ber ve re cek tir. Ara la rın da Al lah'ın in dir di ğiy le
hük met ve on la rın he va la rı na uy ma. Al lah'ın sa na in dir dik le -
ri nin bir kıs mın dan se ni şa şırt ma ma la rı için di ye on lar dan sa -
kın. Şa yet yüz çe vi rir ler se, bil ki, Al lah bir kı sım gü nah la rı ne -
de niy le on la ra bir mu si be ti tat tır mak is te mek te dir. Şüp he siz,
in san la rın ço ğu fa sık lar dır. (Ma ide Su re si, 48-49)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Hazreti Muhammed (sav)

Pey gam be ri miz (sav) de Al lah'ın ken di si ne in dir di ğin den
baş ka sı na uy ma ya ca ğı nı bü yük bir ka rar lı lık la kav mi ne tek rar la -
mış tır. Pey gam be ri mi z (sav)'in bu üs tün ah la kı nı ha ber ve ren bir
ayet şöy le dir:

De ki: "Si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo rum, gay bı da
bil mi yo rum ve ben si ze bir me le ğim de de mi yo rum. Ben, ba na vah ye -
di len den baş ka sı na uy mam." De ki: "Kör olan la, gö ren bir olur
mu? Yi ne de dü şün me ye cek mi si niz?" (Enam Su re si, 50)

Pey gam be ri miz (sav)'in, Al lah yo lun da ka rar lı ve se bat lı ol -
ma sı ile hak din, en gü zel ve en doğ ru şek liy le in san la ra bil di ril -
miş tir. İn san la rın bü yük bir bö lü mü ile kı yas yap mak Pey gam be ri -
miz (sav)'in bu üs tün lü ğü nün da ha da iyi an la şıl ma sı na ve si le ola -
cak tır. Gü nü müz de de geç miş te de in san la rın bü yük bir bö lü mü
za af la ra, hırs la ra, tut ku do lu is tek le re sa hip tir ler. Bü yük bir ço ğun -
lu ğu ise di ni ka bul et me le ri ne rağ men bu za yıf lık la rı na ye ni lir ler.
Za af ve tut ku la rı nı ter k et mek ye ri ne di nin hü küm le rin den ta viz -
ler ve rir ler. Ör ne ğin dost la rı nın, eş le ri nin, ak ra ba la rı nın ne di ye ce -
ğin den çe ki ne rek di nin ba zı hü küm le ri ni ye ri ne ge tir mez ler. Ve ya
di ne uy ma yan ba zı alış kan lık la rı nı ter k e de mez ler. Bu ne den le, di -
ni ken di çı kar la rı na gö re yo rum lar, ken di le ri ne uyan hü küm le ri ni
ka bul eder, di ğer le ri ni gör mez den ge lir ler. 

Pey gam be ri miz (sav) ise, bu tür in san la rın is tek le ri ne hiç bir
za man ta viz ver me miş, Al lah'ın in dir di ği ni hiç bir de ği şik li ğe uğ -
rat ma dan, hiç  kim se nin çı ka rı nı he sap et me den, sa de ce Al lah'tan
kor kup sa kı na rak Ku ran'ı in san la ra teb liğ et miş tir. Al lah,
Peygamber Efendimiz (sav)'in bu tak va özel li ği ni Ku ran'da şöy le
bil dir mek te dir:

Bat tı ğı za man yıl dı za an dol sun; Sa hi bi niz (ar ka da şı nız olan pey -
gam ber) sap ma dı ve az ma dı. O, he va dan (ken di is tek, dü şün ce ve
tut ku la rı na gö re) ko nuş maz. O (söy le dik le ri), yal nız ca vah yo lun -
mak ta olan bir va hiy dir. Ona (bu Ku ran'ı) üs tün (ol duk ça çe tin)
bir güç sa hi bi (Ceb ra il) öğ ret miş tir. (Necm Su re si, 1-5)
Ve bi lin ki Al lah'ın Re sû lü içi niz de dir. Eğer o, si ze bir çok iş ler de
uy say dı, el bet te sı kın tı ya dü şer di niz. An cak Al lah si ze ima nı sev -
dir di, onu kalp le ri niz de süs le yip-çe ki ci kıl dı ve si ze in ka rı, fıs kı ve is -
ya nı çir kin gös ter di. İş te on lar, doğ ru yo lu bul muş (ir şad) olan lar -
dır. (Hu cu rat Su re si, 7)
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Pey gam be ri miz (sav)'in tüm alem le re 
ör nek olan te vek kü lü

Ku ran'da Pey gam be ri miz (sav)'le il gi li ola rak an la tı lan olay -
lar da onun te vek kü lü ve Al lah'a tes li mi ye ti açık ça gö rül mek te dir.
Ör ne ğin Pey gam be ri miz (sav)'in, Mek ke'den çık tık tan son ra ar ka -
da şı ile bir lik te giz len di ği bir ma ğa ra da ki söz le ri te vek kü lü nün en
gü zel ör nek le rin den bi ri dir. Ayet te şöy le bil di ril mek te dir: 

Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na yar dım et -
miş tir. Ha ni ka fir ler iki den bi ri ola rak O'nu (Mek ke'den) çı kar mış -
lar dı; iki si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du:
"Hüz ne ka pıl ma, el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir." Böy le ce Al lah
O'na 'hu zur ve gü ven lik duy gu su nu' in dir miş ti, O'nu si zin gör me di -
ği niz or du lar la des tek le miş, in ka r eden le rin de ke li me si ni (in kar
çağ rı la rı nı) al çalt mış tı. Oy sa Al lah'ın ke li me si, Yü ce olan dır.
Allah üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Tev be Su re si,
40)

Pey gam be ri miz (sav) han gi ko şul lar da olur sa ol sun, da ima
Al lah'a tes lim ol muş, O'nun ya rat tı ğı her şey de bir ha yır ve gü zel -
lik ol du ğu nu bil miş tir. Ku ran'da Pey gam be ri miz (sav)'e, kav mi ne
söy le me si bil di ri len şu söz le r de bu te vek kü lü n bir gös ter ge si dir:

Sa na iyi lik do ku nur sa, bu on la rı fe na laş tı rır, bir mu si bet isa bet
edin ce ise: "Biz ön ce den ted bi ri mi zi al mış tık" der ler ve se vinç için -
de dö nüp gi der ler. 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,
50-51)
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Pey gam be ri miz (sav), te vek kü lü ile tüm Müs lü man la ra ör nek
ol muş ve in sa nın Al lah'tan ge le cek bir şe yi de ğiş tir me ye as la güç
ye ti re me ye ce ği ni şöy le ha tır lat mış tır:

"Bir nef se tak dir edil miş şey mut la ka olur."5

"... Bir şey is te yin ce Al lah'tan is te. Yar dım ta lep ede cek sen
Al lah'tan yar dım di le. Zi ra kul lar, Al lah'ın yaz ma dı ğı bir hu sus ta
sa na fay da lı ol mak için bi ra ra ya gel se ler, bu fay da yı yap ma ya muk -
te dir ola maz lar. Al lah'ın yaz ma dı ğı bir za ra rı sa na ver mek için bi -
ra ra ya gel se ler, bu na da muk te dir ola maz lar."6

Pey gam be ri miz (sav)'in sün ne ti ne uyan her mü mi nin de, mu -
si bet gi bi gö rü nen ola yla rı onun gi bi te vek kül lü kar şı la ma sı, her -
şey de bir ha yır ve gü zel lik ol du ğu na iman et me si ge re kir. Şu nu da
unut ma mak ge re kir ki, Al lah'ın en tak va kul la rın dan bi ri olan Pey -
gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav), çok bü yük zor luk lar la ve şe did
olay lar la de nen miş tir. 

Her şey den ön ce teb liğ yap tı ğı ka vim de her tür lü zor lu ğu çı -
kar ma ya ha zır olan in san lar bu lun mak ta dır: İki yüz lü dav ra na rak
Pey gam be ri miz (sav)'e tu zak kur ma ya ça lı şan lar, ata la rı nın di ni ni
de ğiş tir me yi ka bul et me yen müş rik ler, pey gam ber den ne fis le ri ne
uy gun ayet ge tir me si ni is te yen ler, Pey gam be ri miz (sav)'i öl dür -
mek, sür mek ve ya tu tuk la mak is te yen ler ve da ha bir çok la rı sü rek -
li ola rak Pey gam be ri miz (sav)'e zor luk çı kar ma ya ça lış mış lar dır. 

Pey gam be ri miz (sav) in kar cı la rın bu ta vır la rı na da ima sab ret -
miş, bü yük bir  ka rar lı lık la Al lah'ın di ni ni teb liğ et miş ve Müs lü -
man la rı teh li ke ler den ko ru ya rak on la rı Ku ran ile eğit miş tir. Onun
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Hazreti Muhammed (sav)

bu az mi nin, ba şa rı sı nın ve ce sa re ti nin te me lin de Al lah'a olan güç -
lü ima nı, te vek kü lü ve tes li mi ye ti yat mak ta dır. Pey gam be ri miz
(sav), ma ğa ra da ol du ğu gi bi her du rum da Al lah'ın ken di si ile bir -
lik te ol du ğu nu bil miş, her ola yı Al lah'ın ya rat tı ğı na ve Rab bi mi z'in
her şe yi en gü zel ve en ha yır lı şek li ile so nuç lan dı ra ca ğı na iman et -
miş tir. Pey gam be ri mi z (sav)'in şu ha dis-i şe ri fi onun her şey de ha -
yır gö ren te vek kü lü ne bir ör nek tir:

"Mü min ki şi nin du ru mu ne ka dar şa şır tı cı dır. Zi ra her işi onun
için bir ha yır dır. Bu du rum, sa de ce mü mi ne has tır, baş ka sı na de -
ğil: Ona mem nun ola ca ğı bir şey gel se şük re der, bu ise ha yır dır; bir
za rar gel se sab re der, bu da ha yır dır."7

Peygamber Efendimiz (sav) bu inan cı ile olay lar kar şı sın da
elin den ge len tüm ça ba yı gös ter miş an cak so nu cun Al lah'a ait ol -
du ğu nu  her za man bi le rek, O'na da ya nıp gü ven miş tir. Al lah,
onun bu gü zel te vek kü lü kar şı sın da onu da ima güç lü ve ba şa rı lı
kıl mış tır. 

Al lah, zor luk çı ka ran la ra kar şı Pey gam be ri miz (sav)'e te vek -
kül et me si ni bil dir miş tir ve Pey gam be ri miz (sav) de ha ya tı bo yun -
ca Rab bi mi z'in bu em ri ne uy gun ola rak dav ran mış tır. Ayet te şöy -
le buy ru lur:

"Ta mam-ka bul" der ler. Ama ya nın dan çık tık la rı za man, on lar -
dan bir grup, ka ran lık lar da se nin söy le di ği nin ter si ni ku rar lar.
Al lah, ka ran lık lar da kur duk la rı nı ya zı yor. Sen de on lar dan yüz
çe vir ve Al lah'a te vek kül et. Ve kil ola rak Al lah ye ter. (Ni sa Su re -
si, 81)

Ko nu ile il gi li baş ka bir ayet te de şöy le buy rul mak tır.
Eğer se nin le çe ki şip-tar tı şır lar sa, de ki: "Ben, ba na uyan lar la bir -
lik te, ken di mi Al lah'a tes lim et tim." Ve ki tap ve ri len ler le üm mi le re
de ki: "Siz de tes lim ol du nuz mu?" Eğer tes lim ol du lar sa, ger çek ten
hi da ye te er miş ler dir. Fa kat yüz çe vir di ler se, ar tık sa na dü şen yal -
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nız ca teb liğ(et mek)dir. Al lah, kul la rı hak kıy la gö ren dir. (Al-i İm -
ran Su re si, 20)

Pey gam be ri miz (sav) bir sö zün de ise te vek kül eden le rin gö -
re cek le ri kar şı lı ğı şöy le bir ör nek le açık la mış tır:

"Siz Al lah'a hak kı ile te vek kül et se niz kuş lar gi bi rı zık la nır dı nız.
On lar aç gi der, tok dö ner ler."8

Mü min ler için en gü zel ör nek Pey gam be ri miz (sav)'in söz le ri
ve ta vır la rı dır. Bu ne den le, her han gi bir zor luk la, nef si nin hoş lan -
ma dı ğı bir du rum la kar şı la şan her mü min, Ku ran ayet le ri ni, her şe -
yi ya ra ta nın Al lah ol du ğu nu dü şü ne rek, Peygamber Efendimiz
(sav)'in te vek kü lü nü ör nek al ma lı, her olay da Al lah'ın ya rat tı ğı ka -
de re tes lim ol du ğu nu zik ret me li dir. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)

21

Hacı Nazif Bey. Kuran'dan bir ayet yazılı; "Sakın Allah'ı zalimlerin
yaptıklarından habersiz sanma..." (İbrahim Suresi, 42)



Pey gam be ri miz (sav) in san lar dan hiç bir kar şı lık 
bek le me den, sa de ce Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ara mış tır
İs lam di ni nin en te mel özel lik le rin den bi ri, in sa nın tüm

ya şa mı nı Al lah kor ku su üze ri ne bi na et me si ve tüm iba det le -
ri ni de yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı, rah me ti ni ve cen ne ti ni ka -
zan mak için yap ma sı dır. Al lah bir aye tin de mü min le re "De
ki: "Şüp he siz be nim na ma zım, iba det le rim, ha ya tım ve ölü -
müm alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır" (Enam Su re si, 162)
şek lin de bu yur mak ta dır. 

Ku ran'da, "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,
146) aye tiy le de mü min le re, din ahlakını sa de ce Al lah için,

baş ka hiç bir amaç kat mak sı zın ya şa ma la rı  em re dil miş -
tir. Bir kim se nin Al lah'a sım sı kı sa rıl ma sı, Yüce
Allah'tan baş ka bir İlah ol ma dı ğı nı bi le rek, ha ya -
tı nı yal nız ca O'nu ra zı et me ye ada ma sı ve her ne
olur sa ol sun Al lah'a olan sa da ka tin den vaz geç me -

me si o ki şi nin ih las sa hi bi ol du ğu nu gös te rir. 
İhlas sahibi bir mümin, yaptığı hayır işlerinde veya oruç

tutmak, beş vakit namaz kılmak, zekat vermek gibi farz olan
iba det le rin de Al lah'ın dı şın da bir baş ka sı nın sev gi si ni, hoş -
nut lu ğu nu, tak di ri ni, il gi ve be ğe ni si ni el de et me ye ça lış maz.
İh las sa hi bi mü min le re en gü zel ör nek Hz. Mu ham med (sav)
ve di ğer pey gam ber ler dir. 

Peygamber Efendimiz (sav), sa de ce Al lah'ın hoş nut lu -
ğu nu ara mış, hiç bir çı kar ve ya dün ye vi bir ka zanç dü şün me -
den, ha ya tı bo yun ca Al lah'ın rı za sı nı, rah me ti ni ve cen ne ti ni
ka zan mak için ça ba gös ter miş tir.

De ki: "Ben, bu na kar şı siz den bir üc ret is te mi yo rum ve (ken -
di li ğin den) bir yü küm lü lük ge ti ren ler den de de ği lim." (Sad
Su re si, 86)
De ki: "Ben siz den bir üc ret is te miş sem, ar tık o si zin ol sun.
Be nim ec rim (üc re tim), yal nız ca Al lah'a ait tir. O, her şe ye
şa hid olan dır." (Se be Su re si, 47)
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Pey gam be ri miz (sav)'in zor luk lar 
kar şı sın da ki gü zel sab rı

Hz. Mu ham med (sav), pey gam ber li ği bo yun ca da ha ön ce de
be lir til di ği gi bi, tür lü zor luk lar la kar şı laş mış tır. Kav min den in kar
eden ler ve müş rik ler ona kar şı son de re ce in ci ti ci söz ler söy le miş -
ler, hat ta bü yü cü ve ya de li dir de miş ler, ba zı la rı da Pey gam be ri miz
(sav)'i öl dür mek da hi is te miş ve bu nun için plan lar kur muş tur. Bu -
na rağ men, Pey gam be ri miz (sav) her kül tür den ve ka rak ter den in -
sa nı eğit me ye, on la ra Ku ran'ı, do la yı sıy la gü zel ah la kı, gü zel tav rı
öğ ret me ye ça lış mış tır. 

Ku ran ayet le rin de bil di ril di ği gi bi, ba zı ki şi ler en te mel gör gü
ku ral la rın dan da hi ha ber siz ol duk la rı için Pey gam be ri miz (sav) gi bi
in ce dü şün ce li, üs tün ah lak lı bir in sa na sı kın tı ve re bi le cek le ri ni dü -
şün me miş ler dir. Pey gam be ri miz (sav) ise tüm bun la ra kar şı bü yük
bir sa bır gös ter miş, her du rum da Al lah'a yö ne le rek Al lah'ın yar dı -
mı nı is te miş ve mü min le re de sab rı ve te vek kü lü tav si ye et miş tir. 

Al lah, Ku ran'da Peygamber Efendimiz (sav)'e bir çok aye ti ile,
in kar eden le rin söy le dik le ri ne kar şı sa bır lı ol ma sı nı şöy le tav si ye et -
mek te dir:
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Öy ley se sen, on la rın de dik le ri ne kar şı lık sab ret ve Rab bi ni gü ne -
şin do ğu şun dan ön ce ve ba tı şın dan ön ce hamd ile tes bih et. (Kaf
Su re si, 39)
On la rın söz le ri se ni üz me sin. Şüp he siz 'iz zet ve gü cün' tü mü
Al lah'ın dır. O, işi ten dir, bi len dir. (Yu nus Su re si, 65)
An dol sun, on la rın söy le mek te ol duk la rı na kar şı se nin göğ sü nün
da ral dı ğı nı bi li yo ruz. (Hicr Su re si, 97)
Şim di on la rın: "Ona bir ha zi ne in di ril me li ve ya onun la bir lik te bir
me lek gel me li de ğil miy di?" de me le ri do la yı sıy la göğ sün da ra lıp
sa na vah yo lu nan lar dan bir kıs mı nı terk mi ede cek sin? Sen yal nız -
ca bir uya rı cı sın. Al lah her şe ye ve kil dir. (Hud Su re si, 12)

Pey gam be ri miz (sav)'in ne le re sa bır gös te re rek üs tün bir ah -
lak ser gi le di ği ni dü şü nen mü min le rin kar şı laş tık la rı olay lar da
ken di le ri ne onu ör nek al ma la rı ge re kir. Ne fis le ri ne ters dü şen en
kü çük bir olay da ümit siz li ğe ka pı lan lar, en kü çük bir iti raz da ta -
ham mül süz lük gös te ren ler, Al lah'ın di ni ni an lat mak tan vaz ge çen -
ler ya da yap tık la rı ti ca ret te ba şa rı sız olun ca mut suz olan la r, bu ta -
vır la rı nın Al lah'ın Ki ta bı'na ve Pey gam be ri miz (sav)'in sün ne ti ne
uy gun ol ma dı ğı nı bil me li dir ler. İman eden ler, her olay da sa bır
gös te rip, Al lah'ı ve kil tu tup O'na hamd ede rek, Pey gam be ri miz
(sav) gi bi üs tün bir ah lak gös ter me li ve Rab bi mi z'in rı za sı nı, rah -
me ti ni ve cen ne ti ni um ma lı dır lar. 
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Hazreti Muhammed (sav)

28

Peygamberimiz (sav) yanındakilere 
daima şefkatle davranmıştır

Da ha ön ce de be lir til di ği gi bi Pey gam be ri miz (sav)'in ya nın da

her ka rak ter den, her dü şün ce den in san var dı. An cak Pey gam be ri -

miz (sav) ha ya tı bo yun ca her bi ri ile tek tek il gi len miş, her bi ri nin

ek sik le ri ni ve ha ta la rı nı dü zelt mek için on la rı uyar mış, te miz lik le -

rin den iman la rı na ka dar on la rı her tür lü ko nu da eğit me ye ça lış -

mış tır. Onun bu şef kat li, sevgi dolu, an la yış lı ve sa bır lı tav rı, bir çok

in sa nın kal bi nin din ahlakına ısın ma sı na ve Pey gam be ri mi z (sav)'e

bü yük bir iç ten lik ve sev gi ile bağ lan ma la rı na ve si le ol muş tur.

Yüce Al lah, Peygamber Efendimiz (sav)'in çev re sin de ki le re gös ter -

di ği bu gü zel tav rı nı Ku ran'da şöy le bil dir mek te dir:

Al lah'tan bir rah met do la yı sıy la, on la ra yu mu şak dav ran dın.
Eğer ka ba, ka tı yü rek li ol say dın on lar çev ren den da ğı lır gi der ler -
di. Öy ley se on la rı ba ğış la, on lar için ba ğış lan ma di le… (Al-i İm -
ran Su re si, 159)

Al lah bir baş ka aye tin de ise Pey gam be ri miz (sav)'e çev re sin -

de ki le re kar şı na sıl dav ran ma sı ge rek ti ği ni şöy le bil dir miş tir:

Biz on la rın ne ler söy le dik le ri ni da ha iyi bi li riz. Sen on la rın üze rin -
de bir zor ba de ğil sin; şu hal de, Be nim ke sin teh di dim den kor kan la -
ra Kur'an ile öğüt ver. (Kaf Su re si, 45)

Pey gam be ri miz (sav), çev re sin de ki le re di ni zor kul la na rak ve -

ya şart ko şa rak ka bul et tir me ye ça lış ma mış her tür lü du rum da gü -

zel lik le an lat mış tır. 

Pey gam be ri miz (sav) güç lü vic da nı ile üm me ti ni her yö nüy le

sa hip len miş, on la ra her ko nu da bir ve li ni met ol muş tur. Bu özel lik -

le rin den do la yı  Pey gam be ri miz (sav) Ku ran'ın bir çok aye tin de

"sa hi bi niz" (ar ka daş, sı kı dost, sa hip) ola rak zik re di lir. (Se be Su re -

si, 46/Necm Su re si, 2/ Tek vir Su re si, 22)

Pey gam be ri miz (sav)'in bu vic dan lı tav rı nı tak dir edip an la -

ya bi len mü min ler de, onu ken di le ri ne her kes ten çok da ha ya kın

gör müş ler ve onu ken di ne fis le rin den çok da ha üs tün tut muş lar -

dır. Bir ayet te Al lah bu nu şöy le bil di rir:

Pey gam ber, mü'min ler için ken di ne fis le rin den da ha ev la dır ve
onun zev ce le ri de on la rın an ne le ri dir… (Ah zap Su re si, 6)
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G. Mesara Koleksiyonu, Hat, Esma-i Nebi, Kuran'dan bir ayet;
"Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik."

(Enbiya Suresi, 107)



Hazreti Muhammed (sav)

Bü yük İs lam ali mi İmam Ga za li, ha dis alim le rin den der -
le di ği bil gi ler ile Peygamber Efendimiz (sav)'in çev re sin de ki -
le re kar şı tu tu mu nu şöy le özet le miş tir:

"... Hu zu run da otu ran her ke se mü ba rek yü zün den na si bi ni
ve rir, il ti fat bu yu rur du. Bu yüz den hu zu run da ki her kes
onun nez din de ken di sin den da ha de ğer li si ol ma dı ğı dü şün -
ce si ne ka pı lır dı. Evet onun otu ru şu, din le yi şi, söz le ri, gü zel
la ti fe le ri ve te vec cü hü hep nez din de otu ran lar için di. Bu -
nun la bir lik te onun mec li si ha ya, te va zu ve em ni yet mec li -
siy di.

... Ken di le ri ne ik ram ve gö nül le ri ni hoş tut mak için sa ha be -
le ri ni kün ye le ri ile ça ğı rır, kün ye si ol ma yan la ra kün ye bu la -
rak onun la hi tap eder di. 

Öf ke len mek ten son de re ce uzak ve bir şe ye ça bu cak rı za gös -
te ren di. İn san la ra kar şı in san la rın en şef kat li siy di. Öy le ya,
in san la rın en ha yır lı sı in san la ra hay rı do ku nan, in san la rın
en ya rar lı sı da in san la ra fay da lı olan dır."9

Pey gam be ri miz (sav)'in çev re sin de ki le ri di ne bağ la yan
ve kalp le ri ni ima na ısın dı ran in san sev gi si, in ce dü şün ce si ve
şef ka ti, tüm Müs lü man la rın önem le üze rin de dur ma la rı ge re -
ken bir ah lak üs tün lü ğü dür. 
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Pey gam be ri miz (sav)'in tüm in san lı ğa ör nek ada le ti

Al lah Ku ran'da mü min le re "Al lah için şa hid ler ola rak
ada le ti ayak ta tu tun. (On lar) is ter zen gin ol sun, is ter fa kir ol -
sun; çün kü Al lah on la ra da ha ya kın dır. Öy ley se ada let ten dö -
nüp he va (tut ku la rı)nı za uy ma yın" (Ni sa Su re si, 135) şek lin de
bu yur mak ta dır. Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav), hem
Müs lü man lar ara sın da ver di ği hü küm ler, hem di ğer din, dil, ırk
ve ka vim ler den olan ki şi le re kar şı adil ve şefkatli tu tu mu, hem
de Al lah'ın aye tin de bil dir di ği gi bi zen gin, fa kir ayır mak sı zın
her ke se eşit dav ran ma sıy la tüm in san lar için çok bü yük bir ör -
nek tir. 

Al lah bir aye tin de Re su lü ne şöy le bu yur mak ta dır:
On lar, ya la na ku lak tu tan lar dır, ha ram yi yi ci ler dir. Sa na ge -
lir ler se ara la rın da hük met ve ya on lar dan yüz çe vir. Eğer on lar -
dan yüz çe vi re cek olur san, sa na hiç bir şey le ke sin ola rak za rar
ve re mez ler. Ara la rın da hük me der sen ada let le hük met. Şüp he -
siz, Al lah, ada let le hü küm yü rü ten le ri se ver. (Ma ide Su re si, 42)

Pey gam be ri miz (sav) böy le si ne zor lu bir kav min için de da -
hi, Al lah'ın em ri ne uy muş ve hiç bir za man ada let ten ta viz ver -
me miş tir. Da ima "Rab bim ada let le dav ran ma yı em ret ti…"
(Araf Su re si, 29) di ye rek her de vir de tüm in san la ra ör nek ol -
muş tur. 

Hz. Mu ham med (sav)'in pey gam ber li ği sü re sin ce adil tu tu -
mu na ör nek teş kil eden bir çok olay ya şan mış tır. Pey gam be ri miz
(sav)'in ya şa dı ğı coğ raf ya da çok çe şit li din, dil, ırk ve ka bi le den
in san bi ra ra da ya şı yor du. Bu top lu luk la rın bi ra ra da hu zur ve
gü ven için de ya şa ma la rı, ara la rı na ni fak sok ma ya ça lı şan la rın
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et ki siz bı ra kıl ma la rı çok zor du. En kü çük bir söz den ve ya ta vır -
dan he men bir grup di ğe ri ne kar şı öf ke le nip sal dı ra bi li yor du.
An cak Pey gam be ri miz (sav)'in ada le ti, Müs lü man lar için ol du -
ğu ka dar bu top lu luk lar için de bir hu zur ve gü ven ce kay na ğı
ol muş tur. Asr-ı Sa adet dö ne min de Ara bis tan Ya rı ma da sın da
Hı ris ti yan, Mu se vi, put pe rest, ayırt et mek si zin her ke se adil
dav ra nıl mış tır. Pey gam be ri miz (sav) Al lah'ın "Din de zor la ma
(ve bas kı) yok tur…" (Ba ka ra Su re si, 256) aye ti ne uya rak, her ke -
se hak di ni an lat mış an cak se çim le ri ni yap mak ko nu sun da ser -
best bı rak mış tır.

Al lah, Pey gam be ri miz (sav)'e bir baş ka aye tin de de, fark lı
din ler den in san la ra kar şı na sıl bir ada let ve uz laş ma için de ol -
ma sı ge rek ti ği ni şöy le bil dir miş tir:

Şu hal de, sen bun dan do la yı da vet et ve em ro lun du ğun gi bi
doğ ru bir is ti ka met tut tur. On la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na
uy ma. Ve de ki: Al lah'ın in dir di ği her ki ta ba inan dım. Ara nız -
da ada let li dav ran mak la em ro lun dum. Al lah, bi zim de Rab bi -
miz, si zin de Rab bi niz' dir. Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin amel -
le ri niz si zin dir. Bi zim le ara nız da 'de lil ler ge ti re rek tar tış ma
(ya, huc ce te ge rek)' yok tur. Al lah bi zi bi ra ra ya ge ti rip-top la -
ya cak tır. Dö nüş O'na dır." (Şu ra Su re si, 15)

Pey gam be ri miz (sav)'in Ku ran ah la kı na uya rak gös ter di ği
bu gü zel tav rı, bu gün fark lı din ler den in san la rın bir bir le ri ne
kar şı tu tum la rı ko nu sun da ör nek ol ma lı dır. 

Pey gam be ri miz (sav)'in ada le ti, fark lı ırk lar dan in san lar
ara sın da da uz laş ma sağ la mış tır. Pey gam be ri miz (sav) bir çok
ko nuş ma sın da, hat ta Ve da Hut be si'n de de ırk la ra gö re bir üs -
tün lük ola ma ya ca ğı nı, Al lah'ın aye tin de ha ber ver di ği gi bi "üs -
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tün lü ğün tak va ya gö re ola ca ğı nı" bil dir miş tir. Ayet te şöy le
buy rul mak ta dır:

Ey in san lar, ger çek ten, Biz si zi bir er kek ve bir di şi den ya -
rat tık ve bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk lar ve ka bi le -
ler (şek lin de) kıl dık. Şüp he siz, Al lah Ka tın da si zin en üs tün
(ke rim) ola nı nız, (ırk ya da soy ca de ğil) tak va ca en ile ri de
ola nı nız dır. Şüp he siz Al lah, bi len dir, ha ber alan dır. (Hu cu -
rat Su re si, 13)

Pey gam be ri miz (sav) ise iki ay rı ha di sin de şöy le bu yur -
muş tur:

"Ey in san lar! He pi niz Adem'in ço cuk la rı sı nız. Adem ise
top rak tan ya ra tıl mış tır. İn san lar mu hak kak ve mu hak kak
ırk la rıy la övün me yi bı rak ma lı lar."10

"Si zin şu so yu nuz-so pu nuz kim se ye üs tün lük ve ki bir tas la -
ma ya ve si le ola cak şey de ğil dir. (Ey in san lar)! He pi niz
Adem'in ço cuk la rı sı nız. He pi niz bir öl çek için de ki bir bi ri ne
mü sa vi buğ day ta ne le ri gi bi si niz… Hal bu ki, hiç  kim se nin
kim se ye din ve tak va müs tes na üs tün lü ğü yok tur. Ki şi ye kö -
tü ol ma sı için; baş ka la rı nı yer me si, kü çük gör me si, cim ri,
kö tü huy lu, had ve hu du du aş mış ol ma sı ye ter."11

Pey gam be ri miz (sav) Ve da Hut be si'nde de Müs lü man -
la ra şöy le ses len miş ti:

"Soy lar la övü nül mez. Arap lar, Arap ol duk la rın dan Acem -
ler den; Acem ler de, Ace mi ol duk la rın dan Arap lar dan üs tün
sa yı la maz lar. Çün kü Al lah Ka tın da en yü ce ola nı nız, ona
kar şı gel mek ten en faz la ka çı na nı nız (en tak va lı nız)dır."12

Arap Ya rı ma da sı nın gü ney kıs mın da ki Hı ris ti yan Nec ran
Hal kı ile ya pı lan bir ant laş ma da Peygamber Efendimiz
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(sav)'in ada le ti ne çok gü zel bir ör nek teş kil et mek te dir. Bu ant -
laş ma nın mad de le rin den bi ri şöy le dir:

"Nec ran lı la rın ve ma iye tin de ki le rin can la rı, mal la rı, din le ri
var la rı ve yok la rı, ai le le ri, ki li se le ri ve sa hip ol du la rı her şey
Al lah'ın ve Al lah'ın Pey gam be ri nin gü ven ce si (hi ma ye si)
al tı na alı na cak tır."13

Pey gam be ri miz (sav)'in Hı ris ti yan, Musevi ve müş rik
top lu luk lar la im za la dı ğı Me di ne Ve si ka sı da önem li bir ada -
let ör ne ği dir. Fark lı inanç la ra sa hip top lu luk lar ara sın da ada -
le tin sağ lan ma sı ve her top lu lu ğun çı kar la rı nın gö ze til me si
için ha zır la nan bu ve si ka sa ye sin de yıl lar ca düş man lık için de
ya şa yan top lu luk la ra ba rış ge ti ril miş tir. Me di ne Ve si ka sı'nın
en be lir gin özel lik le rin den bi ri inanç öz gür lü ğü sağ la ma sı dır.
Bu ko nu ile il gi li mad de şöy le dir:

"Ben-i Avf Ya hu di le ri, mü min ler le be ra ber ay nı üm met tir -
ler, Ya hu di le rin din le ri ken di le ri ne, Müs lü man la rın din le ri
de ken di le ri ne dir."14

Me di ne Ve si ka sı 'nın 16. mad de sin de ise, "Bi ze ta bi olan
Ya hu di ler, hiç bir hak sız lı ğa uğ ra mak sı zın ve düş man la rıy la da yar -
dım laş mak sı zın, yar dım ve des te ği mi ze hak ka za na cak lar dır"15 di ye
bil di ril miş tir. Pey gam be ri miz (sav)'den son ra da sa ha be le ri
Pey gam be ri miz (sav)'in ant laş ma ya koy dur du ğu bu hük me
sa dık kal mış lar ve ay nı hük mü, Ber be ri, Bu dist, Brah man ve
ben ze ri inanç la ra sa hip ki şi ler için de uy gu la mış lar dır.16

Asr-ı Sa adet dö ne mi nin ba rış, hu zur ve gü ven lik için de
geç me si nin en önem li ne den le rin den bi ri, Ku ran ah la kı na
uyan Pey gam be ri miz (sav)'in ada let li tu tu mu dur. 
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Pey gam be ri miz (sav)'in ada le ti, Müs lü man ol ma yan ki -
şi ler de de bir gü ven duy gu su uyan dır mış tır ve müş rik ler den
da hi Pey gam be ri miz (sav)'in hi ma ye si al tı na gir mek is te yen -
ler ol muş tur. Al lah Ku ran'da müş rik le rin bu ta lep le ri ni bil -
dir miş ve ay nı za man da Pey gam be ri miz (sav)'e bu ki şi le re
kar şı na sıl dav ran ma sı ge rek ti ği ni de vah yet miş tir:

Eğer müş rik ler den bi ri, sen den 'eman (hi ma ye) is ter se', ona
eman 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'…   (Tev be Su re si, 6)
... Şu hal de o (an laş ma lı olan lar), si ze kar şı (doğ ru) bir tu -
tum ta kın dık ça, siz de on la ra kar şı doğ ru bir tu tum ta kı nın.
Şüp he siz Al lah, mut ta ki olan la rı se ver. (Tev be Su re si, 7)

Gü nü müz de de, dün ya nın dört bir ya nın da mey da na
ge len ça tış ma la rın, kav ga la rın, hu zur suz luk la rın tek çö zü mü
Ku ran ah la kı na uy mak ve Pey gam be ri miz (sav) gi bi din, dil
ve ya ırk ay rı mı gö zet mek si zin, ada let ten hiç bir za man ay rıl -
ma mak tır.
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Hacı Na zif Bey. Ku ran'dan bir ayet ya zı lı; "... İn san lar ara sın da hük met ti ği niz
za man ada let le hük met me ni zi em re der." (Nisa Suresi, 58)
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Pey gam be ri miz (sav)'e ita at eden 
Al lah'a ita at et miş olur

Al lah, tüm in san la rı gön der di ği el çi le re uy mak la ve
on la ra ita at et mek le so rum lu tut muş tur. El çi ler, Al lah'ın
emir le ri ni ye ri ne ge ti ren, in san la ra Al lah'ın vah yi ni ile ten
ve hal ve ta vır la rıy la, ko nuş ma la rıy la, kı sa ca sı tüm ha -
yat la rıy la in san la ra Al lah'ın en hoş nut ola ca ğı in san mo -
de li ni ve ha ya tın na sıl ya şan ma sı ge rek ti ği ni gös te ren
mü ba rek in san lar dır. Al lah Ku ran'da el çi le ri ne uyan la rın
kur tu lu şa ere cek le ri ni bil dir miş tir. Bu ne den le Pey gam -
be ri miz (sav)'e ita at, önem li bir iba det tir. Al lah ita at ko -
nu su nun öne mi ni Ku ran'da şöy le ha ber ve rir: 

Biz el çi ler den hiç kim se yi an cak Al lah'ın iz niy le ken di -
si ne ita at edil me sin den baş ka bir şey le gön der me dik.
On lar ken di ne fis le ri ne zul met tik le rin de şa yet sa na ge -
lip Al lah'tan ba ğış la ma di le se ler di ve el çi de on lar
için ba ğış la ma di le sey di, el bet te Al lah'ı tev be le ri ka bul
eden, esir ge yen ola rak bu lur lar dı. (Ni sa Su re si, 64)
Kim Al lah'a ve Re sul'e ita at eder se, iş te on lar
Al lah'ın ken di le ri ne ni met ver di ği pey gam ber ler, doğ ru -
lar (ve doğ ru la yan lar), şe hid ler ve sa lih ler le be ra ber dir.
Ne iyi ar ka daş tır on lar? (Ni sa Su re si, 69)

Ku ran'ın bir çok aye tin de ise, pey gam ber le re ita at
eden le rin as lın da Al lah'a ita at et miş ol duk la rı bil di ri lir.
El çi le re baş kal dı ran lar ise, ger çek te Al lah'a kar şı gel miş -
ler dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Kim Re sul'e ita at eder se, ger çek te Al lah'a ita at et miş
olur. Kim de yüz çe vi rir se, Biz se ni on la rın üze ri ne ko ru -
yu cu gön der me dik. (Ni sa Su re si, 80)

Şüp he siz sa na bi at eden ler, an cak Al lah'a bi at
et miş ler dir. Al lah'ın eli, on la rın el le ri nin üze -
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rin de dir. Şu hal de, kim ah di ni bo zar sa, ar tık
o, an cak ken di aley hi ne ah di ni boz muş olur. Kim de
Al lah'a ver di ği ah di ne ve fa gös te rir se, ar tık O da,
ona bü yük bir ecir ve re cek tir. (Fe tih Su re si, 10)

Pey gam be ri miz (sav) de, ha dis-i şe rif le rin de ita -
atin öne mi ni ha tır lat mış ve şöy le bu yur muş tur:

"Kim ba na ita at eder se, mu hak kak ki Al lah'a ita at et -
miş tir. Kim de ba na is yan eder se mu hak kak ki
Al lah'a is yan et miş tir."17

Al lah, Ku ran'da Pey gam be ri miz (sav)'in mü min -
ler için bir ko ru yu cu ve yö ne ti ci ol du ğu nu bil dir mek -
te dir. Bu ne den le Müs lü man lar her ko nu da Pey gam -
be ri miz (sav)'e da nı şır, onun fik ri ni ve rı za sı nı ala rak
bir işe baş lar lar dı. Ay rı ca ara la rın da an laş maz lı ğa düş -
tük le ri ko nu lar da, çö züm bu la ma dık la rın da ve ya üm -
me tin gü ven li ği ne, sağ lı ğı na, eko no mik du ru mu na yö -
ne lik bir ha ber öğ ren dik le rin de bun la rı da he men Pey -
gam be ri miz (sav)'e ile tir  ve on dan en ha yır lı ve gü ven -
li çö züm ve ya yön te mi öğ re ne rek uy gu lar lar dı. 

Bu, Al lah'ın Ku ran'da mü min le re em ret ti ği çok
önem li bir ah lak tır. Ör ne ğin Al lah bir aye tin de, tüm
ha ber le rin pey gam be re ve ya onun ken di si ne ve kil kıl -
dı ğı ki şi le re ile til me si ni em ret mek te dir. Ayet te şöy le
buy ru lur:

Ken di le ri ne gü ven ve ya kor ku ha be ri gel di ğin de, onu
yay gın laş tı rı ve rir ler. Oy sa bu nu pey gam be re ve ken -
di le rin den olan emir sa hip le ri ne gö tür müş ol sa lar dı,
on lar dan 'so nuç-çı ka ra bi len ler' onu bi lir ler di.
Al lah'ın üze ri niz de ki faz lı ve rah me ti ol ma say dı,
azı nız ha riç her hal de şey ta na uy muş tu nuz. (Ni sa

Su re si, 83)
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Bu el bet te  ki bir çok hay rı ve hik me ti
olan bir emir dir. Her şey den ön ce Pey gam be -

ri miz (sav)'in her em ri ve hük mü Al lah'ın ko ru ma sı
al tın da dır. Do la yı sıy la ver di ği ka rar lar da ima ha yır olur. Ay -
rı ca Pey gam be ri miz (sav) üm me tin en akıl lı ve hik met li ki şi -
si dir. İn san her işin de do ğal ola rak en ehil, en yük sek ak la ve
vic da na sa hip olan, en çok gü ven di ği ve emin ol du ğu ki şi ye
da nış mak, bir ha be ri so nuç çı kar ma sı için ona gö tür mek is ter. 

Pey gam be ri miz (sav)'in tüm bu özel lik le ri nin ya nın da,
bü tün ha ber le rin tek bir ki şi de top lan ma sı nın bir hik me ti de,
bu ha ber le rin bü tü nün den da ha akıl cı ve sağ lık lı yo rum lar
ya pı la bi le cek ol ma sı dır. Al lah bir baş ka aye tin de ise, mü min -
le rin ara la rın da ki an laş maz lık lar da Pey gam be ri miz (sav)'i ha -
kem tut ma la rı nı bil dir miş tir. Bu tür çö züm süz lük le rin he men
Pey gam be ri miz (sav)'e ile til me si Al lah'ın em ri dir ve bu ne -
den le de ak la, vic da na ve ada ba uy gun olan dır. Ay rı ca, Pey -
gam be ri miz (sav)'in ver di ği hük me gö nül den ve hiç bir kuş -
ku ya ka pıl ma dan ita at et mek son de re ce önem li dir. Onun
ver di ği ka rar o in sa nın çı kar la rı ile çe liş se de, ger çek ten iman
eden ler bu du rum dan hiç bir bu ruk luk duy maz  ve he men ra -
zı ola rak pey gam be rin hük mü ne ita at eder ler. Al lah bu önem -
li ita at özel li ği ni Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

Ha yır öy le de ğil; Rab bi ne an dol sun, ara la rın da çe kiş tik le -
ri şey ler de se ni ha kem kı lıp son ra se nin ver di ğin hük me, iç le -
rin de hiç bir sı kın tı duy mak sı zın, tam bir tes li mi yet le tes lim
ol ma dık ça, iman et miş ol maz lar. (Ni sa Su re si, 65)

Pey gam be ri miz (sav)'in tüm ka rar la rı nın
da ima Al lah'ın ko ru ma sı al tın da ol du ğu nu
far k e de me yen ba zı za yıf iman lı ya da iki -
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yüz lü ki şi ler, Pey gam be ri miz (sav)'in her  ko nu -
dan ha ber dar ola rak bil gi len di ril me si ne kar şı çık -

mış ve bu ko nu da fit ne çı kar ma ya ça lış mış lar dır. Bu
du ru mun bil di ril di ği ayet şöy le dir:

İç le rin den Pey gam be ri in ci ten ler ve: "O (her sö zü din le -
yen) bir ku lak tır" di yen ler var dır. De ki: "O si zin için bir
ha yır ku la ğı dır. Al lah'a iman eder, mü'min le re ina nıp-gü -
ve nir ve siz den iman eden ler için bir rah met tir. Al lah'ın el -
çi si ne ezi yet eden ler... On lar için acı bir azab var dır."
(Tev be Su re si, 61)

Bu ki şi ler ima nın özü nü kav ra ya ma dık la rı ve Pey gam -
be ri miz (sav)'i tak dir edip ta nı ya ma dık la rı için onun her -
şey den ha ber dar ol ma sı nı ca hi li ye zih ni ye ti ile de ğer len dir -
miş ler dir. Çün kü ca hi li ye in san la rı sa hip ol duk la rı bil gi le ri
ha yır, gü zel lik, in san la rın iyi li ği ve gü ven li ği için kul lan -
maz lar. On lar bu nu an cak de di ko du ve fit ne için kul la nır,
in san la rı bir bi ri ne dü şür me ye, tu zak lar kur ma ya ça lı şır lar.
Oy sa, Pey gam be ri miz (sav) ken di si ne ge len her ha ber le
hem Müs lü man la rın hem de ko ru ma sı al tın da ki di ğer in -
san la rın gü ven li ği ni, sağ lı ğı nı, hu zu ru nu sağ la mış, ola sı
teh li ke le ri ber ta raf ede rek, mü min le re ku ru lan tu zak la rı
boz muş, iman za afi ye ti için de olan la rı tes pit ede rek on la rın
iman la rı nı güç len di re cek ön lem ler al mış, mü min le ri za yıf -
la ta cak, şevk le ri ni kı ra cak tüm ih ti mal le rin önü nü kes miş,
mü min le re gü zel lik ve ha yır ge ti re cek tür lü yön tem ler be -
lir le miş tir. Bu ne den le Al lah ayet ler de onun, "bir ha yır

ku la ğı " ol du ğu nu bil dir miş tir. Pey gam be ri miz
(sav)'in her sö zü, her ka ra rı, her ön le mi mü -

min le re ve as lın da tüm in san la ra ha yır
ve gü zel lik ge tir miş tir. 
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Hazreti Muhammed (sav)

Pey gam be ri miz (sav) in san la rı vic dan la rı nı 
et ki le ye cek şe kil de hik met le uya rıp kor kut muş tur

Peygamber Efendimiz (sav), ken di si ne Ku ran vah ye dil -
dik ten iti ba ren ha ya tı bo yun ca in san la rı Al lah'ın di ni ne ça ğır -
mış, on la ra doğ ru yo lu gös te re rek reh ber lik et miş tir. Ku -
ran'ın bir aye tin de Pey gam be ri miz (sav)'in şöy le hi tap et me si
bil di ri lir:

De ki: "Bu, be nim yo lum dur. Bir ba si ret üze re Al lah'a da vet
ede rim; ben ve ba na uyan lar da. Ve Al lah'ı ten zih ede rim,
ben müş rik ler den de ği lim." (Yu suf Su re si, 108)

Ku ran ayet le rin den an la şıl dı ğı üze re Pey gam be ri miz
(sav) in san la rı uya rıp kor ku tur ken ve on la ra Ku ran'ı, gü zel
ah la kı öğ re tir ken bir çok zor luk lar la kar şı laş mış tır. Her kes hi -
da yet eh li ol ma dı ğı için, kıs kanç lı ğın dan, ki nin den, öf ke sin -
den do la yı Pey gam be ri miz (sav)'e zor luk çı ka ran lar, söy le di -
ği sö zü kav ra ya ma yan lar, an la dı ğı hal de ağır dan alan lar,
Pey gam be ri miz (sav)'in söy le dik le ri ne inan dım de di ği hal de
ger çek te inan ma yıp iki yüz lü dav ra nan lar ve ben ze ri kö tü
ah lak gös te ren ler ol muş tur. Pey gam be ri miz (sav) bun la ra
rağ men hiç bir za man yıl ma dan di ni an lat ma ya bü yük bir ka -
rar lı lık la de vam et miş tir. Bu ki şi le rin ta vır la rı bir ayet te şöy le
açık la nır:

46



… Siz Ki ta bın tü mü ne ina nır sı nız, on lar si zin le kar şı laş tık -
la rın da "inan dık" der ler, ken di baş la rı na kal dık la rın da ise,
si ze olan kin ve öf ke le rin den do la yı par mak uç la rı nı ısı rır -
lar. De ki: "Kin ve öf ke niz le ölün." Şüp he siz Al lah, si ne le -
rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (Al-i İm ran Su re si, 119)

Pey gam be ri miz (sav)'in, mü na fık la ra kar şı tav rı ve ka -
rar lı lı ğı ise ayet te şöy le bil di ri lir:

Ken di le ri ne ki tap ver dik le ri miz, sa na in di ri len do la yı sıy la
se vi nir ler; fa kat (Müs lü man la rın aley hin de bir le şen) grup -
lar dan, onun ba zı sı nı in kar eden ler var dır. De ki: "Ben, yal -
nız ca Al lah'a kul luk et mek ve O'na or tak koş ma mak la em -
ro lun dum. Ben an cak O'na da vet ede rim ve son dö nü şüm
O'na dır." (Rad Su re si, 36)

Pey gam be ri miz (sav) mü na fık la rı uyar ma ya de vam et -
miş, di ne ve ken di si ne kar şı düş man lık bes le me le ri ne rağ men
bel ki vaz ge çer ler ve hi da yet bu lur lar di ye on la ra di ni en et ki -
li şe kil de an lat mış tır. Mü na fık la rın Pey gam be ri miz (sav)'in
an lat tık la rı na kar şı gös ter dik le ri ta vır ise Ni sa Su re si'n de şöy -
le ha ber ve ri lir: 

Sa na in di ri le ne ve sen den ön ce in di ri le ne ger çek ten inan dık -
la rı nı öne sü ren le ri gör me din mi? Bun lar, ta ğut'un önün de
mu ha ke me ol ma yı is te mek te dir ler; oy sa on lar onu red det -
mek le em ro lun muş lar dır. Şey tan da on la rı uzak bir sa pık lık -
la sa pıt mak is ter. On la ra: "Al lah'ın in dir di ği ne ve el çi ye

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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ge lin" de nil di ğin de, o mü na fık la rın sen den ka ça bil dik le rin ce kaç -
tık la rı nı gö rür sün. (Ni sa Su re si, 60-61)

Mü na fık la rın bu iki yüz lü ta vır la rı na rağ men Pey gam be ri miz
(sav) on la ra öğüt ver miş, on la rın vic dan la rı nı et ki le ye rek, doğ ru yu
gör me le ri ni sağ la ya cak şe kil de on lar la ko nuş muş tur. Bir ayet te
şöy le buy ru lur:

İş te bun la rın, Al lah kalp le rin de ola nı bil mek te dir. O hal de sen,
on lar dan yüz çe vir, on la ra öğüt ver ve on la ra ne fis le ri ne iliş kin
açık ve et ki le yi ci söz söy le. (Ni sa Su re si, 63)

Ken di si ne düş man olan in san la ra öğüt ver mek, ha ta la rı nı
açık ça söy le ye rek on la rı doğ ru yo la ça ğır mak el bet te  ki güç bir so -
rum lu luk tur. An cak, Pey gam be ri miz (sav) gi bi Al lah'a da ya nıp
gü ve nen, hi da ye ti ve re nin Al lah ol du ğu nu bi len, in san lar dan de ğil
sa de ce Al lah'tan kor kup sa kı nan bir in san için, her iş te ol du ğu gi -
bi bun da da Al lah'ın yar dı mı ve ko lay lık lar var dır. 

Al lah Ku ran'da bir çok aye tin de sa pık lık için de olan in san la rı
doğ ru yo la ilet mek, on la rı arın dır mak ve on la ra ayet le ri ni öğ ret -
mek için el çi le ri ni gön der di ği ni bil dir mek te dir. Yu ka rı da da be lir -
til di ği gi bi Pey gam be ri miz (sav) Al lah'ın ken di si ne ver di ği bu so -
rum lu lu ğu bü yük bir sa bır, şevk ve ka rar lı lık la ha ya tı bo yun ca
sür dür müş tür. Ve fa tı na çok ya kın bir za man ka la yap tı ğı Ve da
Hut be si'n de da hi Müs lü man la rı eğit me ye ve on la ra öğüt ver me ye
de vam et miş tir. 

Al lah'ın Pey gam be ri miz (sav)'e ver di ği bu gü zel so rum lu luk -
lar ayet ler de şöy le bil di ri lir:

Öy le ki si ze, ken di niz den, si ze ayet le ri mi zi oku ya cak, si zi arın dı ra -
cak, si ze Ki tap ve hik me ti öğ re te cek ve bil me dik le ri ni zi bil di re cek
bir el çi gön der dik. (Ba ka ra Su re si, 151)
An dol sun ki Al lah, mü min le re, iç le rin de ken di le rin den on la ra bir
pey gam ber gön der mek le lü tuf ta bu lun muş tur. (Ki O) On la ra ayet -
le ri ni oku yor, on la rı arın dı rı yor ve on la ra Ki ta bı ve hik me ti öğ re -
ti yor. On dan ön ce ise on lar apa çık bir sa pık lık için dey di ler. (Al-i
İm ran Su re si, 164)
O, üm mî ler için de, ken di le rin den olan ve on la ra ayet le ri ni oku yan,
on la rı arın dı rıp-te miz le yen ve on la ra ki tap ve hik me ti öğ re ten bir
el çi gön de ren dir. Oy sa on lar, bun dan ön ce ger çek ten açık ça bir sa -
pık lık için de idi ler. (Cu ma Su re si, 2)



Hazreti Muhammed (sav)

Al lah bir aye tin de, Pey gam be ri miz (sav)'in öğüt le ri nin,
ha tır lat ma  ve uya rı la rı nın ina nan lar için "ha yat ve re cek şey -
ler" ol du ğu nu bil dir mek te dir. Ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

Ey iman eden ler, si ze ha yat ve re cek şey le re si zi ça ğır dı ğı za -
man, Al lah'a ve Re sû lü'ne ica bet edin. Ve bi lin ki mu hak kak
Al lah, ki şi ile kal bi ara sı na gi rer ve siz ger çek ten O'na gö tü -
rü lüp top la na cak sı nız. (En fal Su re si, 24)

Bu ne den le Pey gam be ri miz (sav)'in çağ rı ve öğüt le ri
her han gi bir in sa nın çağ rı sı gi bi de ğil dir. Bu çağ rı la ra uy mak,
in sa nın dün ya da ve ahi ret te kur tu lu şu de mek tir. Pey gam be -
ri miz (sav)'in her çağ rı sın da in sa nı kö tü lük ler den, zu lüm den,
ka ram sar lık tan, azap tan kur ta ra cak hik met ler var dır. Pey -
gam be ri miz (sav)'in her öğü dün de Al lah'ın il ha mı ve ko ru -
ma sı ol du ğu için, sa mi mi bir Müs lü man bu öğüt le re gö nül -
den tes lim ola rak, hi da yet bu lur. 

Pey gam be ri miz (sav)'in gü nü mü ze ula şan söz le rin de
onun mü min le re ver di ği gü zel öğüt ler de bu lun mak ta dır.

Bun lar dan bir ta ne si sa ha be si Muaz (ra)'a ver di ği öğüt -
tür. Ona şöy le söy le di ği ak ta rı lır:
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"Mu az! Sa na Al lah'tan kork ma nı, sö zün doğ ru su nu söy le -
me ni, sö zün de dur ma nı, ema ne ti ye ri ne ge tir me ni, hı ya net -
ten uzak kal ma nı, kom şu hak kı nı ko ru ma nı, ye ti me acı ma nı,
tat lı söz lü lü ğü, bol bol se lam ver me ni, işin iyi si ni yap ma nı,
az ta mah kar lı ğı, ima na sa rıl ma nı, Ku ran'ı de rin li ği ne an la -
ma nı, ahi ret sev gi si ni, he sap tan kork ma nı, te va zu ka nat la rı -
nı in dir me ni tav si ye ede rim.

Mu az! Se ni hik met sa hip le ri ne söv mek ten, doğ ru söy le ye ne
ya lan söy le mek ten, gü nah ka ra bo yun eğ mek ten, ada let li bir
hü küm da ra baş kal dır mak tan, yer yü zün de fe sat çı kar mak tan
men ede rim. 
Mu az! Sa na her ta şın, ağa cın ve du va rın ya nın da ne re de
olur san ol Al lah'tan kork ma nı iş le di ğin her gü na hın ar dın dan
giz li si ne giz li, ale ni ola nı na da ale ni tev be et me ni tav si ye ede -
rim."18

Pey gam ber Efen di miz (sav), ya kın la rı nı ve Müs lü man -
la rı böy le eğit miş ve on la rı her za man gü zel huy lu ol ma ya ça -
ğır mış tır.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Hazreti Muhammed (sav)

Pey gam be ri miz (sav) ko nuş ma la rın da da ima 
Al lah'ı tes bih eder di

Pey gam be ri miz (sav), Al lah'ın "… Ve O'nu tek bir ede -
bil dik çe tek bir et" (İs ra Su re si, 111) aye tiy le bil dir di ği em ri -
ne uy gun ola rak bir ko nu yu an la tır ken, mü min le re öğüt ve -
rir ken, in san la ra ses le nir ken ve ya dua eder ken, hep Rab bi -
mi z'i en yü ce ve en gü zel isim le ri ile anar, O'nun gü cü nü,
üs tün lü ğü nü ve bü yük lü ğü nü zik re der di. Al lah, Pey gam be -
ri miz (sav)'e, in san la ra na sıl hi tap et me si ge rek ti ği ni şu ayet -
ler le bil dir miş tir:

De ki: "Ey mül kün sa hi bi Al lah'ım, di le di ği ne mül kü ve rir -
sin ve di le di ğin den mül kü çe kip-alır sın, di le di ği ni aziz kı -
lar, di le di ği ni al çal tır sın; ha yır Se nin elin de dir. Ger çek ten
Sen, her şe ye güç ye ti ren sin. Ge ce yi gün dü ze bağ la yıp-ka -
tar sın, gün dü zü de ge ce ye bağ la yıp-ka tar sın; di ri yi ölü den
çı ka rır sın, ölü yü de di ri den çı ka rır sın. Sen, di le di ği ne he -
sap sız rı zık ve rir sin." (Al-i İm ran Su re si, 26-27)
De ki: "Si ne le ri niz de ola nı -giz le se niz de, açı ğa vur sa nız
da- Al lah bi lir. Ve gök ler de ola nı da, yer de ola nı da bi lir.
Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir." (Al-i İm ran Su re si, 29)
"… Hü küm yal nız ca Al lah'ın dır. O, doğ ru ha be ri ve rir ve
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O, ayırt eden le rin en ha yır lı sı dır." (Enam Su re si, 57)

De ki: "Ey in san lar, ben Al lah'ın si zin he pi ni ze gön der di -
ği bir el çi si (pey gam be ri)yim. Ki gök le rin ve ye rin mül kü
yal nız O'nun dur. O'ndan baş ka ilah yok tur, O di ril tir ve
öl dü rür. Öy ley se Al lah'a ve üm mi pey gam ber olan el çi si ne
iman edin. O da Al lah'a ve O'nun söz le ri ne inan mak ta dır.
Ona iman edin ki hi da ye te er miş olur su nuz. (Araf Su re si,
158)

De ki: "Rab bi min söz le ri(ni yaz mak) için de niz mü rek kep
ol sa ve yar dım için bir ben ze ri ni (bir o ka da rı nı) da hi ge tir -
sek, Rab bi min söz le ri tü ken me den ön ce, el bet te de niz tü ke -
ni ve rir di. (Kehf Su re si, 109)
De ki: O Al lah, bir dir. Al lah, Sa med'dir (her şey O'na muh -
taç tır, da im dir, hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır). O, do ğur -
ma mış tır ve do ğu rul ma mış tır. Ve hiç bir şey O'nun den gi de -
ğil dir. (İh las Su re si, 1-4)

Pey gam be ri miz (sav), bir Müs lü ma na öğüt ve rir ken de
ona ön ce Al lah'ın Yü ce li ği ni ha tır lat mış ve şöy le de miş tir:

"Al lah'tan baş ka İlah yok tur, o tek tir, şe rik siz dir. Arz ve
se ma nın mül kü O'na ait tir. Bü tün hamd ler O'na dır, O
her şe ye ka dir dir." de... Taş lan mış şey tan dan Al lah'a sı -
ğın."19

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Hazreti Muhammed (sav)

Peygamber Efendimiz (sav)'in her ha li ni, ah la kı nı ve
tak va sı nı ken di si ne ör nek edi nen, Ku ran'a ve Pey gam be ri miz
(sav)'in sün ne ti ne uyan her mü mi nin ko nuş ma sı da, in san la -
ra Al lah'ı, O'nun gü cü nü ve bü yük lü ğü nü ha tır la tan, da ima
Al lah'a ça ğı ran, in san la ra Al lah'ı sev di ren ve O'ndan kor kup
sa kın ma la rı na ve si le olan bir üs lup ta ol ma lı dır. Mü mi nin her
ko nuş ma sın da Al lah'ı unut ma dı ğı, her za man Rab bi mi z'e yö -
nel di ği bel li ol ma lı dır. 

Pey gam be ri miz (sav), mü min le re her za man Al lah'ı sev -
me le ri ni ve ken di si ni de Al lah'ı sev dik le ri için sev me le ri ni
öğüt le miş tir. Bir ha dis te şöy le bil di ril mek te dir:

"Si ze ver mek te ol du ğu ni met le rin den ötü rü Al lah'ı se vin,
be ni de Al lah be ni sev di ği için se vi niz."20
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Pey gam be ri miz (sav) bir "Müj de le yi ci" idi

Al lah "Ey Pey gam ber, ger çek ten Biz se ni bir şa hid, bir
müj de ve ri ci ve bir uya rı cı ola rak gön der dik" (Ah zab Su re -
si, 45) aye tin de Pey gam be ri miz (sav)'in bir müj de ve ri ci ve
uya rı cı ol du ğu nu bil dir mek te dir. Pey gam be ri miz (sav), in -
san la rı hem ce hen nem aza bı na kar şı uya rıp kor kut muş, hem
de on la rı dün ya da iyi le rin da ima üs tün ge le ce ği, ahi ret te ise
son suz cen net ha ya tı ile müj de le miş tir. Pey gam be ri miz
(sav)'in bu özel li ği Ku ran ayet le rin de şöy le bil di ri lir:

Şüp he siz Biz se ni bir müj de ci ve bir uya rı cı ola rak, hak (Ku -
ran) ile gön der dik. Sen ce hen ne min hal kın dan so rum lu tu -
tul ma ya cak sın.   (Ba ka ra Su re si, 119)
Biz onu (Ku ran'ı) hak ola rak in dir dik ve o hak ile in di; se -
ni de yal nız ca bir müj de ve ri ci ve uya rıp-kor ku tu cu ola rak
gön der dik. (İs ra Su re si, 105)
Ger çek ten o (Ku ran), alem le rin Rab bi nin (bir) in dir me si -
dir. Onu Ru hu'l-emin in dir di. Uya rı cı lar dan ol man için, se -
nin kal bi nin üze ri ne (in dir miş tir). (Şu ara Su re si, 192-194)
Biz se ni an cak bü tün in san la ra bir mü jde ve ri ci ve uya rı cı
ola rak gön der dik. An cak in san la rın ço ğu bil mi yor lar. (Se -
be Su re si, 28)

Pey gam be ri miz (sav)'i ör nek ala rak onun sün ne ti ne
uyan lar da onun gi bi in san la rı uya ran ve on la ra müj de ler ve -
ren ki şi ler ol ma lı dır lar. Ni te kim Pey gam be ri miz (sav) de üm -
me ti ne müj de ve ren ler den ol ma la rı nı şöy le bu yur muş tur:

"Ko lay laş tı rın, güç leş tir me yin. Müj de le yin, nef ret et tir me -
yin. Bir bi ri niz le iyi ge çi nin, ih ti la fa düş me yin."21

Müj de ver mek, mü min le rin şevk ve he ye can la rı nı ar tı -
rır, yap tık la rı sa lih amel ler de da ha gay ret li ve ba şa rı lı ol ma -
la rı na ve si le olur. Yap tı ğı işi, kar şı lı ğı nı cen net te bir gü zel lik
ola rak ala ca ğı nı uma rak ya pan ki şi, el bet te  ki işi ni mo no ton -
luk için de, bir alış kan lık la ve ya mec bu ri yet ten ya pan ki şi den
çok da ha fark lı bir ruh ha li ve ta vır için de ola cak tır. Al lah, bu
ne den le Pey gam be ri miz (sav)'e "Mü min le ri ha zır la yıp-teş -
vik et" (Ni sa Su re si, 84) şek lin de bu yur muş tur. 
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Al lah bir baş ka aye tin de ise, "Mü min le re müj de ver;
ger çek ten on lar için Al lah'tan bü yük bir fazl var dır" (Ah zap
Su re si, 47) şek lin de bil di rir. Al lah'ın em ri ne ve Pey gam be ri -
miz (sav)'in ah la kı na uyan her mü min, tüm Müs lü man la rı
müj de le mek ve on la rı teş vik ede rek şevk len dir mek le so rum -
lu dur. Olum suz ko nuş ma lar yap mak, ko lay olan iş le ri zor gi -
bi gös te rip mü min le ri yıl dır ma ya ça lış mak, gü zel lik le ri,
Al lah'ın Ku ran'da ver di ği müj de le ri unut tu ra rak Müs lü man -
la rı gaf le te sü rük le mek Müs lü man ca bir ta vır de ğil dir. Ku ran
ah la kı na uy gun olan, Pey gam be ri miz (sav) gi bi, Al lah'ın
Müs lü man la ra va at et ti ği gü zel lik le ri sık sık ha tır lat mak ve
on la rı hep can lı ve şevk li tut mak tır. 

Pey gam be ri mi z (sav)'e müj de le me si em re di len ko nu lar -
dan bi ri Al lah'ın gü nah la rı ba ğış la yan ol ma sı dır:  

... 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." (Zü mer Su re si, 53)
Bi zim ayet le ri mi ze iman eden ler sa na gel dik le rin de, on la ra
de ki: "Se lam ol sun si ze. Rab bi niz rah me ti Ken di üze ri ne
yaz dı ki, içi niz den kim bir ce ha let so nu cu bir kö tü lük iş ler
son ra tev be eder ve (ken di ni) ıs lah eder se şüp he siz, O, ba ğış -
la yan dır, esir ge yen dir." (Enam Su re si, 54)

Di ğer bir müj de ko nu su ise cen net tir:
De ki: "Si ze bun dan da ha ha yır lı sı nı bil di re yim mi? Kor kup
sa kı nan lar için Rab le ri nin Ka tın da, için de te mel li ka la -
cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen net ler, ter te miz eş ler ve
Al lah'ın rı za sı var dır. Al lah, kul la rı hak kıy la gö ren dir."
(Al-i İm ran Su re si, 15)
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Pey gam be ri miz (sav), kav mi ne ken di si nin 
de bir in san ol du ğu nu ha tır lat mış tır

İn kar eden le rin te mel özel lik le rin den bi ri, ki bir le ri dir. Bu
ki bir le ri ne de niy le Al lah'ın el çi le ri ne ita at et me yi red det miş -
ler ve ita at et me mek için tür lü ba ha ne ler öne sür müş ler dir. Bu
ba ha ne le rin den bi ri ise, el çi le re an cak in sa nüs tü bir var lık
olur lar sa ita at ede cek le ri ni söy le me le ri dir. Alem le re rah met
ola rak gön de ril miş Pey gam be ri miz (sav) ise kav mi ne, ken di -
si nin Al lah'a kul olan bir in san ol du ğu nu, on la rın bu bek len -
ti le ri nin yer siz ol du ğu nu ve kur tu lu şa er mek için Al lah'a yö -
nel me le ri ni söy le miş tir. Bu ko nu da ki Ku ran ayet le rin de Yüce
Al lah, Peygamber Efendimiz (sav)'e şun la rı söy le me si ni em -
ret miş tir:

De ki: "Şüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim;
yalnızca bana sizin İlahınızın tek bir İlah olduğu vahyolu-
nuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, artık salih bir
amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tut-
masın." (Kehf Suresi, 110)
De ki: "Eğer yer yü zün de (in san de ğil de) tat min bul muş yü rü -
yen me lek ler ol say dı, Biz de on la ra gök ten el çi ola rak el bet -
te me lek gön de rir dik." De ki: "Be nim le ara nız da şa hid ola -
rak Al lah ye ter; kuş ku suz O, kul la rın dan ger çe ğiy le ha ber -
dar dır, gö ren dir." (İs ra Su re si, 95-96)

Pey gam be ri miz (sav), kav mi ne ken di si nin de Müs lü man
ol mak la ve Al lah'a ita at et mek le em ro lun du ğu nu ve ken di si -
nin sa de ce uyar mak la so rum lu ol du ğu nu, in kar eden le rin ta -
vır la rın dan so rum lu tu tul ma ya ca ğı nı da bil dir miş tir. Bu nu
ha ber ve ren ayet ler şöy le dir:

(De ki:) "Ben, an cak bu şeh rin Rab bi ne iba det et mek le em ro -
lun dum ki, O, bu ra sı nı kut lu ve say gı de ğer kıl dı. her şey
O'nun dur. Ve Müs lü man lar dan ol mak la em ro lun dum." "Ve
Ku ran'ı oku mak la da (em ro lun dum). Ar tık kim hi da ye te ge -
lir se, ken di nef si için hi da ye te gel miş tir; kim sa pa cak olur sa,
de ki: "Ben yal nız ca uya rı cı lar da nım." Ve de ki: "Al lah'a
ham dol sun, O si ze ayet le ri ni gös te re cek tir, siz de on la rı bi lip
ta nı ya cak sı nız." Se nin Rab bin, yap tık la rı nız dan ga fil de -
ğil dir. (Neml Su re si, 91-93)
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Pey gam be ri miz (sav) Müs lü man la rın 
üzer le rin de ki zor luk la rı kal dır mış tır

Pey gam be ri miz (sav) yu ka rı da sa yı lan özel lik le ri ile,

mü min le rin üzer le rin den yük al mış, on la rın akıl er di re me -

ye cek le ri ve ya zor luk la ya pa cak la rı iş ler de on la ra yol gös -

ter miş tir. Bu nun ya nın da, in san la rın bir kıs mı ken di ken -

di le ri ne zul met me ye, ken di le ri ne zor luk çı kar ma ya, ken di

akıl la rın dan ku ral lar çı ka rıp, bu ku ral la ra uy duk la rın da

kur tu luş bu la cak la rı na inan ma ya çok yat kın dır. Ta rih bo -

yun ca din le rin tah rif edil me si nin al tın da ya tan ne den ler -

den bi ri de in san la rın bu özel li ği dir. Bir çok top lu luk, din -

de ol ma yan ku ral lar uy dur muş, bun la ra uyul du ğun da da

tak va ola cak la rı na ken di le ri ni ve in san la rı inan dır mış lar -

dır. Pey gam be ri miz (sav)'in en önem li va sıf la rın dan bi ri

ise, in san lar üze rin de ki bu ken di el le riy le oluş tur duk la rı

zor luk la rı kal dır mak tır. Al lah bir aye tin de Pey gam be ri miz

(sav)'in bu özel li ği ni şöy le bil di rir:

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

Ayet te bil di ri len "ağır yük" ve "zin cir ler" in san la rın

üzer le rin de ki zor luk lar dır. Pey gam be ri miz (sav) ise hem

ha ya tı ile on la ra ör nek olup, hem de ayet te bil di ril di ği gi -

bi on la rı iyi li ğe da vet edip, kö tü lük ler den sa kın dı ra rak, in -

san la rın üzer le rin den zor luk la rı kal dır mış tır. 

Pey gam be ri miz (sav)'in en gü zel ör nek ol du ğu ko nu -

lar dan bi ri de tak va sı ya ni sa de ce Al lah'ın rı za sı nı gö ze ten

tav rı dır. Pey gam be ri miz (sav) sa de ce Al lah'tan kor kup sa -
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kın dı ğı ve hiç bir za man in san la rın he va la rı na uy ma dı ğı için
da ima en doğ ru yol da ol muş tur. Ku ran ah la kı nın bu özel li ği
in san için bü yük bir ko lay lık ve gü zel lik tir. İn san la rı mem -
nun et me ye, ken di ni on la ra be ğen dir me ye ça lı şan, hem
Al lah'ın hem de in san la rın rı za sı nı ara ya rak, tak dir ve öv gü
pe şin de ko şan ki şi ler için her yap tık la rı iş bü yük bir ağır lık -
tır. Böy le in san lar hem iç le rin den gel di ği gi bi, sa mi mi, öz gür
dü şü nüp dav ra na maz lar, hem de her in sa nı ay nı an da mem -
nun ede me ye cek le ri için ara dık la rı öv gü ve tak di ri de bu la -
maz lar. En kü çük bir ha ta la rın da bi le pa ni ğe ka pı lır, gö zü ne
gir me ye ça lış tık la rı ki şi le rin hoş nut suz ol duk la rı nı gör dük le -
rin de on la rın say gı ve gü ve ni ni kay bet me kor ku su nu ta şır lar.

Oy sa, sa de ce Al lah'ın rı za sı nı gö ze ten, sa de ce Al lah'tan
kor kup sa kı nan Müs lü man lar hiç bir za man ba şa ra ma ya cak -
la rı ve on la ra dün ya da ve ahi ret te sı kın tı ve ka yıp ge ti re cek
bir yü kün al tı na gir mez ler. Hiç bir za man in san la rın hoş nut -
lu ğu, ne dü şün dük le ri, ayıp la yıp kı na ma la rı gi bi ko nu lar da
he sap yap maz lar. Bu ne den le her za man ra hat ve hu zur lu -
dur lar. Bir ha ta la rı ol du ğun da da bu nun he sa bı nı sa de ce
Al lah'a ve re cek le ri ni, sa de ce Al lah'tan ba ğış lan ma di le me le ri
ge rek ti ği ni bil dik le ri için yi ne bir sı kın tı ve en di şe için de ol -
maz lar. 

İş te Peygamber Efendimiz (sav) hem söz le ri hem de ha -
li ile mü min le re ih las la ya şa ma yı öğ ret miş ve bü tün in san lık
için ağır bir yük olan "in san la rın rı za sı nı gö zet me yi" on la rın
sır tın dan al mış tır. El bet te bu, Pey gam be ri mi z (sav)'in ina nan -
la rın üze rin den kal dır dı ğı zor luk lar dan yal nız ca bi ri dir. Hz.
Mu ham med (sav), bu şe kil de dün ya da ve ahi ret te ha yır ve
gü zel lik ge ti re cek pek çok ko nu da tüm Müs lü man la ra ör nek
ol muş tur. 

Al lah, ih las lı bir in san la, Al lah'a eş ve or tak lar ko şan
kim se nin bir ol ma ya ca ğı nı ayet te şöy le bil dir mek te dir:

Al lah (or tak ko şan lar için) bir ör nek ver di: Ken di si hak kın -
da uyum suz ve ge çim siz bu lu nan, sa hip le ri de çok or tak lı
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olan (kö le) bir adam ile yal nız ca bir ki şi ye tes lim ol muş bir adam.
Bu iki si nin du ru mu bir olur mu? Hamd, Al lah'ın dır. Ha yır on la rın
ço ğu bil mi yor lar. (Zü mer Su re si, 29)

Pey gam be ri miz (sav)'in, mü min le rin üzer le rin den kal dır dı ğı
tek zor luk şirk de ğil dir. Pey gam be ri miz (sav), in san la ra güç ge len,
on la ra sı kın tı ve ren her tür lü zor lu ğu kal dır mış, on la rı en ko lay ve
en gü zel ola na ça ğır mış ve her şe yin çö zü mü nü gös ter miş tir. Bu ne -
den le Peygamber Efendimiz (sav)'in sün ne ti ne uyan lar, hu zur lu ve
ko lay bir ha yat ya şar lar. Pey gam be ri mi z (sav)'in bu ko nu da ki ha -
dis-i şe rif le rin den ba zı la rı şöy le dir:

"... Sen, ya ki ni bir iman la, tam bir rı za ile Al lah için ça lış ma ya
muk te dir ola bi lir sen ça lış; şa yet bu na muk te dir ola maz san, ho şu na
git me yen şey de sa bır da çok ha yır var. Şu nu da bil ki nus ret sa bır -
la bir lik te ge lir, kur tu luş da sı kın tıy la ge lir, zor luk ta da ko lay lık
var dır, bir zor luk iki ko lay lı ğa as la ga le be ça la ma ya cak tır."22

"Zor luk ge lip şu ka ya nın içi ne gir se mut la ka ko lay lık pe şin den ge -
lip içe ri gi rer ve ora dan zor lu ğu çı ka rır."23
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Pey gam ber Efen di miz (sav) mü min le re çok 
düş kün ve şef kat liy di

Pey gam ber Efen di miz çok iç li, şef kat li, an la yış lı, sev gi
do lu bir in san dı. Dost la rı nın, ya kın la rı nın, ken di si ne ta bi
olan tüm mü min le rin mad di ve ma ne vi her tür lü so ru nu ile
il gi le nir, sağ lık la rı, gü ven lik le ri, ne şe le ri için tüm ted bir le ri
alır, on la ra ko ru yu cu ka nat la rı nı ge rer, iman la rı nı ve tak va la -
rı nı sü rek li tak vi ye ede rek ahi ret ha yat la rı nı dü şü nür dü. Pey -
gam be ri miz (sav)'in bu tüm in san lı ğa ör nek olan gü zel özel -
lik le ri ayet ler de şöy le bil di ril mek te dir:

An dol sun si ze, içi niz den sı kın tı ya düş me niz O'nun gü cü ne
gi den, si ze pek düş kün, mü min le re şef kat li ve esir ge yi ci olan
bir el çi gel miş tir. (Tev be Su re si, 128)
"Ve mü min ler den, sa na ta bi olan la ra (ko ru yu cu) ka nat la rı -
nı ger." (Şu ara Su re si, 215)

Pey gam be ri miz (sav)'in eğit ti ği mü min ler de onun gü zel
özel lik le ri ni ken di le ri ne ör nek al dık la rı için, Ku ran'da da zik -
re di le rek tüm in san lı ğa du yu ru lan fe da kar lık lar da, şef kat li
ve mer ha met li ta vır lar da bu lun muş lar dır. Bir ayet te mü min -
le rin bir bir le ri için yap tık la rı fe da kar lık şöy le an la tı lır:

Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima nı
(gö nül le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden le ri se ver ler ve on -
la ra ve ri len şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su)
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duy maz lar. Ken di le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar -
deş le ri ni) öz ne fis le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri ve
ben cil tut ku la rın dan' ko run muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu -
luş) bu lan lar dır. (Haşr Su re si, 9)

Pey gam be ri miz (sav)'in eğit ti ği ve Ku ran ayet le ri ne gö -
nül den bağ lı mü min ler, esir le re kar şı da hi ko ru yu cu ta vır lar
gös ter miş ler dir. On la rın bu ör nek ah lak la rı ayet ler de şöy le
bil di ri lir:

Ken di le ri, ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la,
ye ti me ve esi re ye di rir ler. "Biz si ze, an cak Al lah'ın yü zü (rı -
za sı) için ye di ri yo ruz; siz den ne bir kar şı lık is ti yo ruz, ne bir
te şek kür. Çün kü biz, asık su rat lı, zor lu bir gün ne de niy le
Rab bi miz 'den kor ku yo ruz." (İn san Su re si, 8-10)

Pey gam ber Efen di miz (sav) as ha bı na da mer ha met li ol -
ma la rı nı ha tır lat mış  ve on la ra en gü zel ör nek ol muş tur:

"Mer ha met edin, mer ha met olu na sı nız. Af edin, af olu na sı nız.
Ya zık, laf ebe si olan la ra. Ya zık gü nah la rı na bi le rek de vam
edip, is tiğ far et me yen le re."24

"Mer ha met et me ye ne mer ha met edil mez."25

"Al lah re fik dir (mer ha met li ve şef kat li), rıf kı se ver ve rıf ka
mü ka bil ver di ği ni baş ka hiç bir şey le ver mez."26

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Pey gam be ri miz (sav)'in mü min ler için ba ğış lan ma 
di le me si ve dua et me si

Pey gam be ri miz (sav)'in mü min le re olan sev gi si nin ve düş -

kün lü ğü nün bir so nu cu ola rak, on la rın ha ta la rı için Al lah'tan ba -

ğış lan ma di le miş tir. Al lah'ın kutlu Pey gam be r Efendi mi z (sav)’e

bu ko nu da ki emir le ri ise şu şe kil de dir:

Ey Pey gam ber, mü min ka dın lar, Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş ma -
mak, hır sız lık yap ma mak, zi na et me mek, ço cuk la rı nı öl dür me mek,
el le ri ve ayak la rı ara sın da bir if ti ra dü züp-uy dur ma mak (gay ri
meş ru olan bir ço cu ğu ko ca la rı na da yan dır ma mak), ma'ruf (iyi,
gü zel ve ya rar lı bir iş) ko nu sun da is yan et me mek üze re, sa na bi at
et mek ama cıy la gel dik le ri za man, on la rın bi at la rı nı ka bul et ve
on lar için Al lah'tan mağ fi ret is te. Şüp he siz Al lah, çok ba ğış la -
yan dır, çok esir ge yen dir. (Müm te hi ne Su re si, 12)
Şu hal de bil; ger çek ten, Al lah'tan baş ka ilah yok tur. Hem ken di
gü na hın, hem mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar için mağ fi ret di -
le. Al lah, si zin dö nüp-do la şa ca ğı nız ye ri bi lir, ko nak la ma ye ri ni zi
de. (Mu ham med Su re si, 19)
"… Böy le lik le, sen den ken di ba zı iş le ri için izin is te dik le ri za man, di -
le dik le ri ne izin ver ve on lar için Al lah'tan ba ğış lan ma di le. Şüp he -
siz Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir." (Nur Su re si, 62)

Al lah Tev be Su re si'nde ise, Pey gam be ri miz (sav)'e mü min ler

için dua et me si ni şöy le bil dir mek te dir:

… On la ra dua et. Doğ ru su, se nin du an, on lar için 'bir sü kû net ve
hu zur dur.' Al lah işi ten dir, bi len dir. (Tev be Su re si, 103)

Ayet te bil di ril di ği gi bi Pey gam be ri miz (sav)'in du ası mü min -

ler için bir su ku ne te ve hu zu ra ve si le ol mak ta dır. Şu nu hiç unut ma -

mak ge re kir ki, kal be hu zur ve su ku net ve ren sa de ce Al lah'tır.

Al lah, mü min le rin ve li si, ko ru yu cu su ola rak ve kil kıl dı ğı pey gam -

be ri nin du ası nı mü min le rin ra hat lı ğı, hu zu ru için ve si le et mek te dir.

Rab bi mi z'in şef ka ti, mer ha me ti, mü min le ri esir ge yen ve ko ru yan

ol ma sı Pey gam be ri miz (sav)'in ah la kın da en faz la sıy la te cel li et -

mek te dir. 

Peygamber Efendimiz (sav) bir söz le rin de mü min le re dua

hak kın da önem li bir ko nu yu şöy le ha tır lat mış lar dır:

"İca bet ten emin ola rak Al lah'a dua edin."27
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Pey gam be ri miz (sav)'in, Müs lü man la rın men fa ati 
için al dı ğı sa da ka lar on la rın te miz len me si ne 
ve si le ol muş tur

Al lah, Tev be Su re si' nin 103. aye ti nin ba şın da, "On la rın mal la -
rın dan sa da ka al, bu nun la on la rı te miz le miş, arın dır mış olur -
sun…" şek lin de bu yur mak ta dır. Ya ni Al lah çok sev gi li ku lu olan

Pey gam be ri miz (sav)'in, Müs lü man la rın men fa ati için al dı ğı sa da -

ka la rı ve si le ede rek, mü min le ri te miz le yip arın dı ra ca ğı nı bil dir -

mek te dir. Pey gam be r Efen di miz (sav) Al lah'ın el çi si dir ve her sö -

zün de ve her tav rın da Rab bi mi z'in emir le ri ne ve gös ter di ği yo la

uy mak ta dır. Pey gam be ri miz (sav)'in gü zel ah la kı nın ve üs tün tav -

rı nın kay na ğı, onun şirk koş ma dan, baş ka bir yol gös te ri ci ve ilah

ara ma dan, her za man Al lah'a yö nel me si dir. Al lah'ın ken di si ne bu -

yur du ğu her em ri ye ri ne ge tir di ği için, tüm alem le re ör nek, eş siz

gü zel lik te bir ah lak ve ta vır ka zan mak ta dır. 

Bu ger çek, bü tün Müs lü man lar için yol gös te ri ci ol ma lı ve

ina nan lar, sa de ce Al lah'ın vah yi olan Ku ran'a uya rak ve Pey gam -

be ri miz (sav)'in öğ ret ti ği gü zel ah la kı ya şa ya rak, tüm alem le re ör -

nek bir ta vır ve ah lak gös ter me li dir ler.
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Pey gam be ri miz (sav) mü min ler le is ti şa re eder di

Pey gam be ri miz (sav) Al lah'ın em ri ne uya rak, mü min ler le is ti şa re
eder, on la rın fi kir le ri ni alır dı. Bu ko nu nun em re dil di ği ayet şöy le dir:

… Öy ley se on la rı ba ğış la, on lar için ba ğış lan ma di le ve iş ko nu sun da on -
lar la mü şa ve re et. Eğer az me der sen ar tık Al lah'a te vek kül et. Şüp he siz
Al lah, te vek kül eden le ri se ver. (Al-i İm ran Su re si, 159)

Pey gam be ri miz (sav), mü min le rin de fi kir le ri ni al dık tan son ra, ka -
ra rı nı ve rir ve so nu cu için Al lah'a te vek kül eder di. Unu tul ma ma sı ge -
re ken çok önem li bir ger çek, alı nan ka rar la rın hep si nin Al lah Katın da
ön ce den bel li ol du ğu dur. Al lah ka der de her ka ra rı, her ka ra rın so nu cu -
nu be lir le miş tir. Bir ko nu hak kın da ki is ti şa re ve son ra ko nu yu bir hük -
me ve ya so nu ca bağ la mak ise mü min ler için bir iba det tir. Pey gam be ri -
miz (sav) bu ger çe ği bi le rek, mü min le re da nış mış, ka ra rı nı ver miş an -
cak ka ra rın so nu cu için Al lah'a gü ve ne rek, Al lah'ın en ha yır lı so nu cu
ya ra ta ca ğı nı bil miş tir. 

İs ti şa re et mek mü min ler için de gü zel ve ha yır lı so nuç lar ge ti re bi -
le cek bir ta vır dır. Her şey den ön ce, is ti şa re eden ki şi te va zu lu dav ra na -
rak gü zel ah lak gös ter mek te dir. Ör ne ğin Pey gam be ri miz (sav) üm me -
ti nin için de en faz la ak la sa hip, en ba si ret li ve en fe ra set li olan ki şi dir.
Bu na rağ men çev re sin de ki le re da nış ma sı, on la rın fi kir le ri ni öğ ren me si,
on la rın bir ko nu ya ge ti re cek le ri çö züm le rin ne ler ola ca ğı nı sor ma sı,
onun ne ka dar al çak gö nül lü bir in san ol du ğu nun gös ter ge si dir. 
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Mü min ler de, her ko nu da te va zu gös te rip, "bu nu ben den iyi za ten

kim se bi le mez" de me den, di ğer ki şi le re da nış tık la rın da bu nun ha yır ve

gü zel lik le ri ni pek  çok açı dan gö re cek ler dir. Böy le lik le Peygamber

Efendimiz (sav)'in bir tav rı nı uy gu la yıp ona ben ze ye cek ler, mü min le re

gös ter dik le ri te va zu ve say gı ne de niy le de Al lah'ın ve mü min le rin sev -

gi si ni ka za na cak lar dır. Bü tün bun la rın ya nı sı ra akıl la rı nı be ğen mek gi -

bi bir be la dan uzak dur muş ola cak lar dır. Ay rı ca Al lah Ku ran'da, "… Ve
her bil gi sa hi bi nin üs tün de da ha iyi bir bi len var dır" (Yu suf Su re si,

76) şek lin de bil dir mek te dir. Do la yı sıy la in san sa de ce ken di ak lı na gü -

ven me yip, baş ka la rı nın akıl, dü şün ce ve bil gi bi ri kim le rin den fay da lan -

dı ğın da, çok da ha iyi so nuç lar el de ede bi lir. Tek akıl ye ri ne, da nış tı ğı ki -

şi sa yı sın ca, ör ne ğin 10 ak la sa hip olur. Pey gam be ri miz (sav), mü min le -

re bir bir le riyle is ti şa re et me le ri ni şöy le ha tır lat mış tır:

"Kim bir işe gi riş mek is ter de o hu sus ta Müs lü man bi ri ile mü şa ve re
eder se Al lah onu iş le rin en doğ ru sun da mu vaf fak kı lar."28

Al lah'ın Ku ran'da in san lar için gös ter di ği her yol ve Pey gam be ri -

miz (sav)'in üze rin de gör dü ğü müz her ta vır bi zim için en ha yır lı sı ve en

gü ze li dir. İs ti şa re et mek bun lar dan bi ri dir. Bu ne den le Al lah'ın emir le -

ri ni çok iyi bil mek ve Peygamber Efendimiz (sav)'i çok iyi ta nı mak, iba -

det le ri mi zi en gü ze liy le ye ri ne ge tir mek ve en gü zel ah la ka sa hip ol mak

için çok önem li dir. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Hazreti Muhammed (sav)

Al lah, Pey gam be ri miz (sav)'e
ün ve şe ref ver miş tir

Se nin zik ri ni (şa nı nı) yü celt me dik mi? (İn şi rah Su re si, 4)

Yu ka rı da ki ayet te de be lir til di ği gi bi, Pey gam be ri miz
(sav), Al lah'ın iz niy le hem ya şa dı ğı dö nem de hem de ve fa -
tın dan son ra bü tün in san lar ca ta nın mış tır. Ve fa tın dan 1400
yıl son ra da hi tüm dün ya ca ta nın mak ta ve bi lin mek te dir.
1400 yıl dır, mil yar lar ca in san Pey gam be ri miz (sav)'e sev gi
ve say gı ile bağ lan mış, onu gör me di ği hal de ona çok ya kın
ol muş, cen net te onun la son su za ka dar bir lik te ol mak için
dua et miş tir ve et mek te dir. 

Allah Kuran'da Peygamberimiz (sav) ile ilgili olarak
şöyle buyurmaktadır: 

"Hiç şüphesiz o (Kuran), şerefli bir elçinin kesin sözü-
dür." (Hakka Suresi, 40)

Allah Kuran'da Hz. Nuh (as), Hz. İlyas (as), Hz. Musa
(as) ve Hz. Harun (as) gibi birçok peygamberin de hayırlı
ve şerefli isimleri olduğunu bildirmektedir. İn san la rın bü -
yük bir bö lü mü ha yat la rı bo yun ca ün ve şe ref pe şin de ko -
şar lar. Bu nun için hırs ya par, ge çi ci olan dün ya ni met le ri ne
ken di le ri ni kap tı rır lar. Ya da ki bir le ne rek şı ma rır lar. Şe ref
pe şin de ko şar ken, şe ref ve onur la rı nı kay bet miş olur lar.  

Oy sa ün ve şe ref bir in sa na an cak Al lah Katın dan ve -
ri lir. Ve Al lah bir in sa na şe re fin Ku ran ah la kı nın ya şan ma -
sı ile gel di ği ni bil dir mek te dir. Bir ayet te şöy le buy rul mak -
ta dır:

Eğer hak, on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak ol -
say dı hiç tar tış ma sız, gök ler, yer ve bun la rın için de olan
her kes (ve her şey) bo zul ma ya uğ rar dı. Ha yır, Biz on la ra
ken di şan ve şe ref (zi kir)le ri ni ge tir miş bu lu nu yo ruz, fa -
kat on lar ken di zi kir le rin den yüz çe vi ri yor lar. (Mü mi nun
Su re si, 71)

Bir in sa nın dün ya ha ya tın da onur lu ve şe ref li
bir ya şa m sür me si nin tek yo lu Al lah'ın
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vah yi olan Ku ran'a ve Pey gam be ri miz (sav)'in üs -
tün ah la kı na uy ma sı dır. Bun la rın dı şın da ki yol la -

rın in san la ra dün ya da da ahi ret te de ka yıp tan baş ka
bir şey ge tir me ye ce ği açık ve ke sin bir ger çek tir.

Pey gam be ri miz (sav)'in in ce dü şün ce li ve 
ne za ket li ol ma sı

Pey gam be ri miz (sav)'in dö ne min de çev re sin de bu lu nan
in san la rın ba zı la rı nın gör gü ve kül tür se vi ye le ri dü şük tü. Bu
ki şi le rin in ce  dü şün ce li ol ma dık la rı, ra hat sız lık ve re bi le cek ta -
vır la rı he sap la ya ma dık la rı ba zı ayet ler den an la şıl mak ta dır.
Ör ne ğin ev le re ön ka pı la rın dan de ğil de ar ka ka pı la rın dan gir -
dik le ri, Pey gam be ri miz (sav)'in evi ne ye mek sa atin de gel dik le -
ri ya da uzun uzun ko nu şup Peygamber Efendimiz (sav)'in
vak ti ni al dık la rı ayet ler de bil di ril mek te dir. Pey gam be ri miz
Hz. Mu ham med (sav) ise, son de re ce in ce dü şün ce li, ne za ket -
li, sa bır lı, bu ki şi le re şefkatle yak la şan, iç li ve çok me de ni bir
in san dır. Çev re sin de ki ki şi le rin ra hat sız lık ve ri ci ta vır la rı nı
her za man gü zel lik le uyar mış, on la rın gö nül le ri ni al mış ve bü -
yük bir sa bır ve emek le on la rı eğit miş tir. Ve bu ah la kıy la da
tüm mü min le re çok gü zel bir ör nek ol muş tur. 

Son suz mer ha met ve şef kat sa hi bi olan Rab bi miz, Pey -
gam be ri miz (sav)'e bu ko nu da da yar dım cı ol muş, onu ayet le -
ri ile des tek le miş tir. Bu ko nu da ki ayet ler den bi ri şöy le dir:

Ey iman eden ler (rast ge le) Pey gam be rin ev le ri ne gir me yin,
(Bir baş ka iş için gir miş se niz il le de) ye mek vak ti ni bek le me -
yin. (Ama ye me ğe) çağ rıl dı ğı nız za man gi rin, ye me ği yi yin ce
da ğı lın ve (uzun) sö ze dal ma yın. Ger çek ten bu, pey gam be re
ezi yet ver mek te ve o da siz den utan mak ta dır; oy sa Al lah,
hak (kı açık la mak)tan utan maz. (Ah zap Su re si, 53)

Sahabelerin birçok rivayetinde de Peygamber Efendimiz
(sav)'in nezaketli, ince düşünceli tavırlarına örnek ve-

rilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav),
hem bir peygamber olması, hem de bir

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Hazreti Muhammed (sav)

devlet başkanı olması itibariyle, her kesimden

insanla sürekli irtibat halinde olmuş; devlet ve ka-

bile reislerinden zengin kimselere, fakir, zayıf, kimsesiz ye-

timlerden kadın ve çocuklara kadar herkesle görüşmüştür.

Tüm bu sosyal yapıları, yaşayış tarzları, huyları, alışkan-

lıkları birbirinden tamamen farklı olan insanlarla, her alan-

da iyi bir diyalog kurmuş, hepsinin gönlünü hoş tutmuş,

her birine karşı nezaketli, anlayışlı, sabırlı ve güzel bir tavır

göstermiştir. 

Peygamber Efendimiz (sav)'in çevresinde bulunan ya-

kın sahabelerinin aktardıkları olaylardan da anlaşıldığı gi-

bi Peygamber Efendimiz (sav), "son derece nazik, nezih,

zarif, latif ve ince düşünceli" idi. Edep, terbiye ve görgü ku-

rallarını hayatında en güzel ve en ideal şekliyle uygulu-

yordu.

Hz. Ay şe (ra), "Re su lul lah tan da ha gü zel ah lâ ka sa hip hiç

kim se yok tur. As ha bın dan ve ai le sin den bi ri si ken di si ne ses le nin -

ce, 'Bu yu run' di ye kar şı lık ve rir di. Bu se bep le Al lah, ona, 'Sen

yük sek bir ah lâk üze re sin' bu yur muş tur"29 di ye rek Peygamber

Efendimiz (sav)'de gördüğü güzel ahlakı anlatmıştır.  

Peygamber Efendimiz (sav)'in evinde yetişen ve yıl-

larca ona hizmet eden Hz. Enes (ra), Peygamberimiz

(sav)'in eşsiz nezaketini şöyle anlatmıştır: 

"Ken di si ne bir şey so ra nı can ku la ğıy la din ler, so ru yu so -

ran ya nın dan ay rıl ma dık ça, onu terk et mez di. Re su lul lah

ile bir kim se to ka la şır sa ve ya bir kim se to ka laş mak için

eli ni uzat tı ğın da, kar şı sın da ki ki şi eli ni çek me den Re su -

lul lah eli ni çek mez di. Bi riy le yüz yü ze ge lin ce de, kar şı -

sın da ki, yü zü nü çe vi rip ay rıl ma dık ça Re su lul lah o kim se -

den yü zü nü çe vir mez di. Önü ne otu ran kim se ye hiç bir za -

man ayak la rı nı uzat maz dı. Kar şı laş tı ğı kim se ye ön ce ken -

di si se lâm ve rir di. As ha bıy la to ka laş ma ya ön ce ken di si

baş lar dı." 

"Sa ha bî le ri ne gü zel un van lar ve rir di. Hz. Ali'ye 'Ebû

Tu rab', bir baş ka Sa ha bî si ne 'Ebû Hü rey re' gi bi

lâ kap lar ver miş ti. On la ra şe ref ka zan dır mak

için, hoş la rı na gi den isim le ça ğı rır dı." 
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"Kim se nin sö zü nü kes mez di. Ko nuş ma sı nı ya rı da bı rak -
maz dı. Ko nuş tu ğu ki şi sö zü nü bi tir me den ya hut git mek

üze re aya ğa kalk ma dan soh be ti ne de vam eder di. 

"Re sul-i Ek re m'e on se ne hiz met et tim. Val la hi, ba na 'Öf' bi -
le de me di. Yap mak ta ge cik ti ğim ve ya yap ma dı ğım bir em rin -
den do la yı be ni azar la ma dı ğı gi bi, ai le sin den azar la yan olur -
sa, on la ra da, 'Ona do kun ma yın. Bu işi yap ma sı tak dir edil -
miş ol say dı ya par dı' bu yu rur du." 

"Bir  gün bir iş için bir ye re git me mi emir bu yur du. Hu zur la -
rın dan çık tık tan son ra so kak ta bir kaç ço cu ğun oy na dı ğı nı
gör düm ve on la rı sey ret me ye dal dım. Der ken ar ka dan bi ri si
iki eliy le ba şı mı tut tu. Dön dü ğüm de bak tım ki, ken di si. Gü lü -
yor. Ba na: 'Enes çi ğim sa na söy le di ğim ye re git tin mi?' de di. 

'Ha yır, da ha git me dim, gi de ce ğim' de dim. 
'Ben ona se ne ler ce hiz met et tim. Val la hi bir de fa ol sun yap tı -
ğım bir iş için 'Ni çin yap tın?', yap ma dı ğım bir iş için 'Ni çin
yap ma dın?' de di ği ni ha tır la mı yo rum."30

Pey gam be ri miz (sav) ha ya tı bo yun ca bin ler ce in sa nı eğit -
miş, di ni, gü zel ah la kı bil me yen in san la rın gü zel ta vır lı, in ce
dü şün ce li, fe da kar, üs tün ah lak lı in san lar ol ma la rı na ve si le ol -
muş tur. Ken di sin den son ra da söz le ri, tav rı ve ah la kı ile mil -
yon lar ca in sa nın eği ti mi ne ve si le olan Pey gam be ri miz (sav),
çok ha yır lı bir yol gös te ri ci ve eği ti ci dir. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Mah mud Ce la led din. Ce li sü lüs lev ha. Arap ça be yit; 

"Mu ham med in san dır ama, her in san gi bi de ğil dir.

Taş lar ara sın da yakut ne ise öy ledir."
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Al lah Pey gam be ri mi z (sav)'i 
her za man ko ru muş tur

Al lah, Pey gam be ri miz (sav)'in ve tüm mü min le rin

yar dım cı sı ve ko ru yu cu su dur. Al lah, Pey gam be ri miz

(sav)'e her za man yar dım et miş, onun için zor luk la rı ko -

lay lık la ra çe vir miş, yo lu nu aç mış, onu mad di ve ma ne vi

ola rak güç len dir miş, sa lih mü min ler le des tek le miş, düş -

man la rı nın ise ba si ret le ri ni ka pa ta rak, güç le ri ni ala rak, tu -

zak la rı nı bo za rak Pey gam be ri miz (sav)'e za rar ver me le ri -

ni en gel le miş tir. Al lah Tev be Su re si'n de, Pey gam be ri miz

(sav)'in yar dım cı sı ol du ğu nu şöy le bil di rir:

Siz O'na (pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah O'na
yar dım et miş tir… (Tev be Su re si, 40)

Ayet te bil di ril di ği gi bi, Pey gam be ri miz (sav) hiç bir

za man baş ka la rı na muh taç ol ma mış, Al lah ona her za man

yar dım et miş tir. Bu ne den le Pey gam be ri miz (sav)'in ya -

nın da bu lu nan hiç kim se yap tı ğı hiz met ve ya yar dım lar -

dan do la yı Peygamber Efendimiz (sav)'i min net al tın da bı -

ra ka maz. Çün kü ger çek te Pey gam be ri miz (sav)'e yar dım

eden Al lah'tır ve o ki şi ol ma sa da Al lah baş ka bir in sa nı,

me lek le ri ni ve ya cin le ri ve si le edip Pey gam be ri miz Hz.

Mu ham med (sav)'e yar dım eder. 

Al lah bir baş ka aye tin de ise, Pey gam be ri miz (sav)'e

in san lar dan kork ma dan bü yük bir ce sa ret le, hak ola rak

bil di ği di ni, in san la ra teb liğ et me si ni bil dir miş ve onu ko -

ru ya ca ğı nı va ad et miş tir. Ayet te şöy le buy ru lur:

Ey pey gam ber, Rab bin den sa na in di ri le ni teb liğ et.
Eğer (bu gö re vi ni) yap ma ya cak olur san, O'nun el çi li ği -

ni teb liğ et me miş olur sun. Al lah se ni in san lar dan
ko ru ya cak tır. Şüp he siz, Al lah, ka fir olan bir
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top lu lu ğu hi da ye te er dir mez. (Ma ide Su re -
si, 67)

Al lah'ın gü cü nü, olay la rın iç  yü zü nü kav ra ya -
ma yan sığ ve dar gö rüş lü in kar cı lar, Pey gam be ri miz (sav)'e
kar şı üs tün ge le bi le cek le ri ni, onu kor ku ta bi le cek le ri ni ve ya
et ki siz bı ra ka bi le cek le ri ni san mış lar ve bu ne den le sü rek li
tu zak lar kur muş lar dır. Bu in san lar, Al lah'ın Pey gam be ri miz
(sav)'in üze rin de ki ko ru ma sı nın far kın da de ğil dir ler ve bu -
nu kav ra ya ma mak ta dır lar. Ken di le ri ni Pey gam be ri miz
(sav)'den çok da ha üs tün ve güç lü zan net miş ler dir. An cak
Al lah, hep si nin bi ra ra ya ge le rek kur duk la rı çok de tay lı tu -
zak la rı boz muş, hat ta bir mu ci ze ola rak kur duk la rı tu zak la -
rı ken di aleyh le ri ne dön dür müş tür. Hiç bir tu zak la rı işe ya -
ra ma mış tır. Bi ra ra ya ge lip tu zak la rı nı plan lar ken, Al lah'ın
on la rı gör dü ğü nü, işit ti ği ni, iç le rin den ge çen le ri oku du ğu -
nu an la ya ma yan, Pey gam be ri miz (sav)'den giz le se ler bi le
Al lah'tan giz le ye me ye cek le ri ni kav ra ya ma yan, Pey gam be -
ri miz (sav)'in tüm gü cün sa hi bi olan Al lah'ın sev gi li ku lu ve
dos tu ol du ğu nu dü şün me yen bu in san lar için Al lah Ku -
ran'da şöy le bil dir mek te dir:

Ha ni o in kar eden ler, se ni tu tuk la mak ya da öl dür mek ve -
ya sür gün et mek ama cıy la, tu zak ku ru yor lar dı. On lar bu
tu za ğı ta sar lı yor lar ken, Al lah da bir dü zen (bir kar şı lık)
ku ru yor du. Al lah, dü zen ku ru cu la rın (tu zak la rı na kar şı lık
ve ren le rin) ha yır lı sı dır. (En fal Su re si, 30)

Al lah bir baş ka aye tin de ise, Pey gam be ri miz (sav)'e
kim se nin za rar ve re me ye ce ği ni, Al lah'ın, Cib ril'in ve sa lih

mü min le rin onun dos tu, yar dım cı sı, des tek çi si
ol du ğu nu şöy le ha ber ver mek te dir: 
Eğer siz ler (Pey gam be rin iki eşi) Al lah'a tev be
eder se niz (ne gü zel); çün kü kalb le ri niz eğ ri lik
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gös ter di. Yok eğer ona kar şı bir bi ri ni ze des tek çi ol -
ma ya kal kı şır sa nız, ar tık Al lah, onun mev la sı dır;

Cib ril ve mü'min le rin sa lih olan(lar)ı da. Bun la rın ar -
ka sın dan me lek ler de onun des tek çi si dir ler. (Tah rim
Su re si, 4)

Al lah, Du ha Su re si'nde ise Pey gam be ri miz (sav)'in
üze rin de ki yar dım ve ni met le ri ni şöy le bil dir miş tir:

Rab bin se ni ter k et me di ve da rıl ma dı. Şüp he siz se nin
için son olan, ilk olan dan (ahi ret dün ya dan) da ha
ha yır lı dır. El bet te Rab bin sa na ve re cek, böy le ce sen
hoş nut ka la cak sın. Bir ye tim iken, se ni bu lup da ba rın -
dır ma dı mı? Ve se ni yol bil mez iken, 'doğ ru yo la yö nel -
tip ilet me di mi? Bir yok sul iken se ni bu lup zen gin et me -
di mi? (Du ha Su re si, 3-8)

Pey gam be ri miz (sav), her işin de, en zor an la rın da
da hi Al lah'ın ken di si ne yar dım ede ce ği ni bi le rek, te vek -
kül et miş, kor ku ve en di şe ye ka pıl ma mış tır. Ya nın da ki
mü min le re de Al lah'ın ken di le ri ile bir lik te ol du ğu nu,
her şe yi gö rüp işit ti ği ni söy le miş, on la rın da su ku net
için de ol ma la rı na ve si le ol muş tur. 

Peygamber Efendimiz (sav)'i ör nek ala rak onun yo -
lu nu iz le yen ler de, Al lah'ın rah me tin den ve yar dı mın -
dan hiç bir za man umut kes me me li, Al lah'ın rı za sı nı,
rah me ti ni ve cen ne ti ni uma rak ha yır lar da ya rış tık la rı
sü re ce Al lah'ın da ima on la rın ya nın da ol du ğu nu bil me -
li dir ler. Al lah bir aye tin de mü min le re şöy le bir va ad de

bu lu nur:
… Al lah Ken di (di ni)ne yar dım eden le re ke sin ola rak

yar dım eder. Şüp he siz Al lah, güç lü olan dır, Aziz
olan dır. (Hac Su re si, 40)
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Pey gam be ri miz (sav)'in te miz li ğe 
ver di ği önem

Kalp ve ah lak te miz li ği ka dar be den, giy si, me kan ve
ye di ği yi ye cek le rin te miz li ği de Müs lü man la rın en be lir -
gin özel lik le rin den dir. Bir Müs lü ma nın saç la rı, eli, yü zü,
be de ni nin her ye ri da ima ter te miz olur. Kı ya fet le ri de her
za man te miz, ba kım lı ve düz gün dür. Ça lış tı ğı ve ya ya şa -
dı ğı me kan lar da her za man der li top lu, te miz, hoş ko ku -
lu, ha va dar ve fe rah lık ve ri ci olur. Mü min le rin bu özel lik -
le ri ne en gü zel ör nek yi ne Pey gam be ri miz (sav)'dir. Al lah,
bir su re de Pey gam be ri miz (sav)'e şöy le bu yur muş tur:

Ey bü rü nüp ör tü nen, Kalk (ve) bun dan böy le uyar. Rab -
bi ni tek bir et (yü celt) El bi se ni te miz le. Pis lik ten ka çı nıp-
uzak laş. (Müd des sir Su re si, 1-5)

Al lah Ku ran'da mü min le re te miz olan şey ler den ye -
me le ri ni bil dir miş, Pey gam be ri miz (sav)'e de, te miz olan
şey le rin he lal ol du ğu nu mü min le re bil dir me si ni söy le -
miş tir: 

"Ey el çi ler, gü zel ve te miz olan şey ler den yi yin…" (Mü mi -
nun Su re si, 51)
"Sa na, ken di le ri ne ne yin he lal kı lın dı ğı nı so rar lar. De
ki: "Bü tün te miz şey ler si ze he lal kı lın dı." Al lah'ın si ze
öğ ret ti ği gi bi öğ re tip ye tiş tir di ği niz av cı hay van la rı nın
ya ka la yı ver dik le rin den de -üze ri ne Al lah'ın adı nı ana -
rak- yi yin. Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah, he -
sa bı ça buk gö ren dir." (Ma ide Su re si, 4)

Pey gam be ri miz (sav) bir ha dis-i şe rif le rin de de
mü min le re te miz ol ma yı şöy le öğüt le miş tir:

"Müs lü man lık te miz dir, kir siz dir. Siz de te miz
olun, te miz le nin, Zi ra cen ne te te miz ler gi rer."31
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Hazreti Muhammed (sav)

Pey gam be ri miz (sav)'in du ala rı

Ku ran'da Pey gam be ri miz (sav)'in ge ce dua için kalk tı ğı
bil di ri lir. 

Şu bir ger çek ki, Al lah'ın ku lu (olan Mu ham med,) O'na dua
(iba det ve kul luk) için kalk tı ğın da, on lar (müş rik ler,) ne re -
dey se çev re sin de ke çe le şe cek ler di. De ki: "Ben ger çek ten, yal -
nız ca Rab bi me dua edi yo rum ve O'na hiç kim se yi (ve hiç bir
şe yi) or tak koş mu yo rum." (Cin Su re si, 19-20)

Ku ran'da bir çok ayet te Pey gam be ri miz (sav)'in du ala -
rın dan bah se dil mek te dir. Pey gam be ri miz (sav) du ala rın da
Al lah'ı sı fat la rı ile ana rak O'nu yü celt miş tir. Pey gam be ri miz
(sav)'in Ku ran'da bil di ri len du ala rın dan bi ri şöy le dir:

De ki: "Ey mül kün sa hi bi Al lah'ım, di le di ği ne mül kü ve rir sin
ve di le di ğin den mül kü çe kip-alır sın, di le di ği ni aziz kı lar, di -
le di ği ni al çal tır sın; ha yır Se nin elin de dir. Ger çek ten Sen,
her şe ye güç ye ti ren sin." (Al-i İm ran Su re si, 26)

Pey gam be ri miz (sav) de, tüm di ğer pey gam ber ler de ol -
du ğu gi bi ins ve cin düş man la rı nın teh di ti ve bas kı la rı ile kar -
şı kar şı ya kal mış tır. On la rın bu bas kı la rı na kar şı sa bır ve da -
ya nık lı lık gös te ren Peygamber Efendimiz (sav)'e, şey ta nın
olum suz tel kin le ri ne ve ma ne vi sal dı rı la rı na kar şı Al lah'tan
şöy le yar dım is te me si em re dil miş tir: 

Ve de ki: "Rab bim şey ta nın kış kırt ma la rın dan Sa na sı ğı nı -
rım. Ve on la rın be nim ya nım da bu lun ma la rın dan da Sa na
sı ğı nı rım Rab bim." (Mü mi nun Su re si, 97-98)

Pey gam be ri miz (sav)'e, du ala rın da Al lah'tan ba ğış lan -
ma di le me si ve Rab bi mi z'in mer ha me ti ni zik ret me si şöy le
em re dil miş tir:

Ve de ki: "Rab bim ba ğış la ve mer ha met et, Sen mer ha met
eden le rin en ha yır lı sı sın." (Mü mi nun Su re si, 118)

88

(Yan sayfa) Hafız Ha lil Efen di. Tez hip. Fa ti ha Su re si 1-7.

ayet ler: "Rah man Ra him olan Al lah'ın adıy la, Hamd

Alem le rin Rab bine dir. Rah man ve Ra him dir. Din gü nü nün

Ma li ki dir. Biz yal nız ca Sa na iba det eder ve yal nız ca

Senden yar dım di le riz. Bi zi doğ ru yo la ilet; Ken di le ri ne

ni met ver dik le ri nin yo lu na. Gazaba uğ rayan ların ve 

sap mış ların kine değil." 
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Hazreti Muhammed (sav)

Ri va yet ler de ise, Peygamber Efendimiz (sav)'in Al lah'a
ken di si ne gü zel bir ah lak ve iyi bir huy ver me si için dua et ti -
ği ve du ala rın da Al lah'a şöy le yal var dı ğı be lir ti lir:

"Al lah'ım! Ya ra tı lı şı mı ve ah la kı mı gü zel leş tir. İla hi! Be ni
ah la kın kö tü le rin den uzak laş tır."32

Al lah'ın, "De ki: "Si zin du anız ol ma say dı Rab bim si ze
de ğer ve rir miy di?…" (Fur kan
Su re si, 77) aye tiy le de bil dir di -
ği gi bi dua mü min ler için çok
önem li bir iba det tir. İn san,
acz için de, Al lah di le me -
dik çe hiç bir şe ye güç ye ti -
re me ye ce ği ni bi le rek,
uma rak ve kor kup sa kı -
na rak, her ko nu da
Al lah'a yö nel me li, her -
şey için O'na dua et me li -
dir. Peygamber
Efendimiz (sav)'in ve
Ku ran'da du ala rı zik re -
di len di ğer pey gam ber -
le ri mi zin du ala rı mü -
min ler için en gü zel ör -
nek ler dir. On lar du ala -
rın da hem Al lah'a na sıl
tes lim ol duk la rı nı,
Al lah'ı tek dost ve yar -
dım cı ola rak gör dük le -
ri ni gös ter miş ler, hem
de Rab bi mi z'i en gü zel
isim le ri ile yü celt miş ler -
dir. Pey gam ber le ri mi zin du ala rın da ay rı ca hiç va kit gö zet -
me den, her an dua et tik le ri ve ih ti yaç için de kal dık la rın da he -
men Rab bi mi z'e yö nel dik le ri gö rül mek te dir. 
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z. Mu ham med (sav), Al lah'ın "Şu hal de, sen
bun dan do la yı da vet et ve em ro lun du ğun gi -
bi doğ ru bir is ti ka met tut tur..." (Şu ra Su re si,
15) aye tiy le de bil dir di ği gi bi in san la rı uyar -
mak la gö rev len dir di ği son pey gam be ri dir.
Pey gam be ri miz (sav), tüm di ğer el çi ler gi bi in -

san la rı doğ ru yo la, Al lah'a iman et me ye, ahi ret
için ya şa ma ya ve gü zel ah la ka ça ğır mış tır. Bu da -

ve ti sı ra sın da kul lan dı ğı yön tem ler, ko nu la rı an la tış şek li, üs -
lu bu her Müs lü ma na ör nek ol ma lı, her Müs lü man in san la rı
di ne da vet eder ken Peygamber Efendimiz (sav) gi bi ko nuş -
ma lı ve dav ran ma lı dır. 

Ku ran'da Pey gam be ri miz (sav)'e, ken di si nin in san la rı
uyar mak la gö rev li ol du ğu nu be lirt me si şöy le em re dil miş tir:

De ki: "Bu, be nim yo lum dur. Bir ba si ret üze re Al lah'a da vet
ede rim; ben ve ba na uyan lar da. Ve Al lah'ı ten zih ede rim,
ben müş rik ler den de ği lim." (Yu suf Su re si, 108)

Peygamber Efendimiz (sav) in san la rı uyar mak için elin -
den ge le ni en faz la sıy la yap mış, müm kün olan en faz la sa yı -
da in sa nı uyar mak için ça ba gös ter miş tir. Bir ayet te şöy le bil -
di ri lir:

De ki: "Şa hid lik ba kı mın dan han gi şey da ha bü yük tür?"

Peygamberimiz (sav)'in
Tebliği



Hazreti Muhammed (sav)

De ki: "Al lah be nim le si zin ara nız da şa hid dir. Si zi -ve ki me ula -
şır sa- ken di siy le uyar mam için ba na şu Ku ran vah ye dil di. Ger çek -
ten Al lah'la be ra ber baş ka ilah la rın da bu lun du ğu na siz mi şa -
hid lik edi yor su nuz?" De ki: "Ben şe ha det et mem." De ki: O, an cak
bir tek olan ilah tır ve ger çek ten ben, si zin şirk koş mak ta ol duk la -
rı nız dan uza ğım. (Enam Su re si, 19)

Pey gam be ri miz (sav) Ku ran'ı teb liğ eder ken, müş rik le rin ata la -
rın dan ken di le ri ne mi ras ka lan sap kın di nle ri ni ta ma men de ğiş tir -
miş ve bu ne den le on la rın bas kı ve kar şı koy ma la rı ile kar şı laş mış -
tır. An cak o Al lah'ın em ri ne uya rak, on la rın bas kı ve alay la rı na hiç -
bir za man al dı rış et me miş tir. Al lah, Pey gam be ri miz (sav)'e ayet ler -
de şöy le bu yur mak ta dır: 

Öy ley se sen em ro lun du ğun şe yi açık ça söy le ve müş rik le re al dı rış et me.
Şüp he siz o alay eden le re (kar şı) Biz sa na ye te riz. (Hicr Su re si, 94-95)

Gü nü müz de de Müs lü man la rın, in san la rın rı za la rı nı gö zet me -
den, kim ne der di ye rek dü şün me den Ku ran ah la kı nı in san la ra an -
lat ma la rı, Pey gam be ri miz (sav)'in sün ne ti ne uya rak "kı na ya nın kı -
na ma sın dan kork ma ma la rı" ge re kir. Bu, Al lah'ın ra zı ola ca ğı ve
cen ne ti ile müj de le di ği bir ah lak ve tak va ala me ti dir. Peygamber
Efendimiz (sav), Müs lü man la ra bu sün ne ti ne uy ma la rı nı şöy le bil -
dir miş tir:

"Be nim teb liğ et tik le ri mi, be ni gö ren ler (şa hid olan lar) gör me yen le -
re teb liğ et sin, du yur sun."33

Pey gam be ri miz (sav) in san la ra Al lah'ın son suz 
güç sa hi bi ol du ğu nu an lat mış tır

İn san la rın Al lah'ın gü cü nü ge re ği gi bi tak dir edip, O'ndan kor -
kup sa kı na rak gü zel ah lak gös ter me le ri için Pey gam be ri miz (sav)
in san la ra Al lah'ın gü cü nün ve ya ra tı şın da ki ih ti şa mın de lil le ri ni an -
lat mış, on la rın Al lah'ı se ve rek O'ndan kor kup sa kın ma la rı na ve si le
ol muş tur. Ku ran'da Pey gam be ri mi z (sav)'e, Rab bi mi z'in ya ra tı şı nın
de lil le ri ni ve gü cü nü şu ayet ler le an lat ma sı bil di ril miş tir:

De ki: "Gör dü nüz mü söy le yin; Al lah, kı ya met gü nü ne ka dar ge ce yi
si zin üze ri niz de ke sin ti siz ce sür dü re cek ol sa, Al lah'ın dı şın da si ze
ay dın lık ve re cek ilah kim dir? Yi ne de din le me ye cek mi si niz?" De ki:
"Gör dü nüz mü söy le yin, Al lah kı ya met gü nü ne ka dar gün dü zü si -
zin üze ri niz de ke sin ti siz ce sür dü re cek ol sa Al lah'ın dı şın da si ze
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için de din le ne ce ği niz ge ce yi ge ti re cek ilah kim dir? Yi ne de gör me -
ye cek mi si niz? (Ka sas Su re si, 71-72)

Hz. Muhammed (sav) ahirete inanmayanlara da Allah'ın dün-
yadaki yaratılış delillerini anlatmış ve tüm bunları yaratmaya kadir
olan Allah'ın elbette ahirette bunların benzerlerini de yaratmaya güç
yetirdiğini açıklamıştır. Peygamberimiz (sav)'in bu önemli gerçeği
kavmine bildirmesi ayette şöyle haber verilmiştir:

De ki: "Yer yü zün de ge zip do la şın da, böy le lik le ya rat ma ya na sıl
baş la dı ğı na bir ba kın, son ra Al lah ahi ret ya rat ma sı nı (ve ya son
ya rat ma yı) da in şa edip ya ra ta cak tır. Şüp he siz Al lah, her şe ye
güç ye ti ren dir." (An ke but Su re si, 20)

Pey gam be ri miz (sav), Al lah'ın her tür lü ek sik lik ten mü nez -
zeh ol du ğu nu, hiç bir şe ye ih ti yaç duy ma dı ğı nı in san la ra teb liğ et -
ti ği ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

De ki: "O, gök le ri ve ye ri ya ra tır ken ve O, (hep) bes 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.) De ki: "Şüp he siz ben, Rab bi me is yan
eder sem o bü yük gü nün aza bın dan kor ka rım." (Enam Su re si, 14-15)

Al lah'ın eşi, ben ze ri ola ma ya ca ğı nı ve Rab bi mi z'in
her şe yin tek sa hi bi ol du ğu  Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir:

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Hazreti Muhammed (sav)

De ki: "Gök le rin ve ye rin Rab bi kim dir?" De ki: "Al lah'tır." De
ki: "Öy ley se, O'nu bı ra kıp ken di le ri ne bi le ya rar da, za rar da sağ -
la ma ya güç ye ti re me yen bir ta kım ve li ler mi (tan rı lar) edin di niz?"
De ki: "Hiç gör me yen (a'ma) ile gö ren (ba si ret sa hi bi) eşit ola bi -
lir mi? Ve ya ka ran lık lar la nur eşit ola bi lir mi?" Yok sa Al lah'a,
O'nun ya rat ma sı gi bi ya ra tan or tak lar bul du lar da, bu ya rat ma,
ken di le rin ce bir bi ri ne mi ben zeş ti? De ki: "Al lah, her şe yin ya ra tı -
cı sı dır ve O, tek tir, kah re di ci olan dır." (Rad Su re si, 16)

Hz. Mu ham med (sav), Al lah'ın var lı ğı nı bil dik le ri hal de
O'nun üs tün kud re ti ni dü şün me yen, bun dan do la yı O'nun bü yük -
lü ğü nü tak dir ede me yen kav mi ne, Al lah'ın var lı ğı nı ve bü yük lü -
ğü nü ik rar et tir miş tir. Ve bu nun ar dın dan, on la rı öğüt al ma ya ve
kor kup sa kın ma ya da vet et miş tir. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

De ki: "Eğer bi li yor sa nız (söy le yin:) Yer yü zü ve onun için de olan -
lar ki min dir?" "Al lah'ın dır" di ye cek ler. De ki: "Yi ne de öğüt alıp-
dü şün me ye cek mi si niz?" De ki: "Ye di gö ğün Rab bi ve bü yük
Arş'ın Rab bi kim dir?" "Al lah'ın dır" di ye cek ler. De ki: "Yi ne de
sa kın ma ya cak mı sı nız?" De ki: "Eğer bi li yor sa nız (söy le yin:) Her -
şe yin me le ku tu (mülk ve yö ne ti mi) ki min elin de dir? Ki O, ko ru yup
kol lu yor ken ken di si ko run mu yor." "Al lah'ın dır" di ye cek ler. De ki:
"Öy ley se na sıl olu yor da böy le bü yü le ni yor su nuz?" (Mü mi nun Su -
re si, 84-89)
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Pey gam be ri miz (sav) in san la ra tek doğ ru yo lun   
Al lah'ın yo lu ol du ğu nu bil dir miş tir

İn san la rın bir kıs mı ken di le ri ne yol ola rak sap kın, yan lış lık -
lar la, ba tıl inanç lar la ve za rar lı fi kir ve yön tem ler le do lu yol la rı
se çer ler. Bun la rın her bi ri in san la ra dün ya da ve ahi ret te ka yıp tan
baş ka bir şey ge tir mez. Pey gam be ri miz (sav) ise, in san la rı en şe -
ref li ve gü zel olan yo la, Al lah'ın yo lu na ça ğır mış, in san la rın dün -
ya da ve ahi ret te kur tu luş la rı na ve si le ol mak için gay ret et miş tir. 

De ki: "Bi ze ya ra rı ve za ra rı ol ma yan Al lah'tan baş ka şey le re
mi ta pa lım? Al lah bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra, şey tan la rın
ayar ta rak yer de şaş kın ca bı rak tık la rı, ar ka daş la rı nın da:
"Doğ ru yo la, bi ze gel" di ye ken di si ni ça ğır dı ğı kim se gi bi to puk -
la rı mız üze rin de ge ri sin ge ri mi dön dü rü le lim?" De ki: "Hiç şüp -
he siz Al lah'ın yo lu, asıl yol dur. Ve biz alem le rin Rab bi ne (ken -
di mi zi) tes lim et mek le em ro lun duk." (Enam Su re si, 71)

Peygamber Efendimiz (sav), ha dis-i şe rif le rin de de en doğ -
ru yo lun Al lah'ın ve Re su lü nün yo lu ol du ğu nu be lirt miş ler dir:

"Mu hak kak ki, en gü zel söz Al lah'ın ki ta bı dır. En gü zel yol da
Mu ham med'in yo lu dur."34

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Hazreti Muhammed (sav)

Pey gam be ri miz (sav) in san la rı 
şirk ten sa kın dır mış tır

Pey gam be ri mi z (sav)'in in san la rı sa kın dır dı ğı en önem li
ko nu lar dan bi ri şirk tir. Ku ran ayet le rin de de gö rül dü ğü gi bi
Hz. Mu ham med (sav), in san la ra da ima Al lah'ın tek ilah ol du -
ğu nu, O'nun dı şın da hiç bir var lı ğın hiç bir gü ce sa hip ol ma dı -
ğı nı söy le miş ve müş rik li ğe kar şı on la rı uyar mış tır. Pek çok
ayet te Pey gam be ri mi z (sav)'e in san la rı şir ke kar şı uyar ma sı
ha ber ve ril miş tir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

De ki: "Bu, be nim yo lum dur. Bir ba si ret üze re Al lah'a da vet
ede rim; ben ve ba na uyan lar da. Ve Al lah'ı ten zih ede rim,
ben müş rik ler den de ği lim." (Yu suf Su re si, 108)
De ki: "Ben ger çek ten, yal nız ca Rab bi me dua edi yo rum ve
O'na hiç kim se yi (ve hiç bir şe yi) or tak koş mu yo rum." De ki:
"Doğ ru su ben, si zin için ne bir za rar, ne de bir ya rar (ir şad)
sağ la ya bi li rim." De ki: "Mu hak kak be ni Al lah'tan (ge le bi -
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le cek bir aza ba kar şı) hiç kim se as la kur ta ra maz ve O'nun dı şın -
da as la bir sı ğı nak da bu la mam." (Cin Su re si, 20-22)

De ki: "Ben, di ni yal nız ca O'na ha lis kı la rak Al lah'a iba det et -
mek le em ro lun dum." "Ve ben, Müs lü man la rın il ki ol mak la da em -
ro lun dum." De ki: "Ben, Rab bi me is yan et ti ğim tak dir de, bü yük
bir gü nün aza bın dan kor ka rım." De ki: "Ben di ni mi yal nız ca
O'na ha lis kı la rak Al lah'a iba det ede rim." "Siz, O'nun dı şın da
di le dik le ri ni ze iba det edin." De ki: "Ger çek ten hüs ra na uğ ra yan -
lar, kı ya met gü nü hem ken di le ri ni hem ya kın la rı nı hüs ra na uğ ra -
tan lar dır. Ha be ri niz ol sun; bu apa çık olan hüs ra nın ken di si dir."
(Zü mer Su re si, 11-15)
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, 64)

Kav mi ne Al lah'ın tek İlah ol du ğu nu ha tır la tan Hz. Mu ham -
med (sav), ay nı za man da Al lah'a eş koş tuk la rı nın hiç bir şe yi ya ra -
ta ma ya cak la rı nı, kim se ye za rar ver me ye ve ya fay da sağ la ma ya
güç le ri yet me ye ce ği ni de çe şit li şe kil ler de teb liğ et miş tir. Bu ko -
nu da ki ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

De ki: "O'nun dı şın da (ilah ola rak) öne sür dük le ri ni zi ça ğı rın,
on lar siz den ne za ra rı uzak laş tı ra bi lir ler, ne de (onu ya ra rı nı za)
dö nüş tü re bi lir ler." (İs ra Su re si, 56)
De ki: "Gör dü nüz mü ha ber ve rin; Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız,
yer den ne yi ya rat mış lar, ba na gös te rin? Yok sa on la rın gök ler de
bir or tak lı ğı mı var? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz, bun dan ön ce bir
ki tap ya da bir ilim ka lın tı sı (ve ya bir eser) var sa, ba na ge ti rin."
(Ah kaf Su re si, 4)

De ki: "Al lah'ın dı şın da (Tan rı di ye) öne sür dük le ri ni zi ça ğı rın.
On la rın gök ler de ve yer de bir zer re ağır lı ğın ca bi le (hiç bir şe ye)
güç le ri yet mez; on la rın bu iki sin de hiç bir or tak lı ğı ol ma dı ğı gi bi,
O'nun bun lar dan hiç bir des tek çi ola nı da yok tur." (Se be Su re si, 22)
De ki: "Siz, Al lah'ın dı şın da tap tı ğı nız or tak la rı nı zı gör dü nüz
mü? Ba na ha ber ve rin; yer den ne yi ya rat mış lar dır? Ya da on la rın
gök ler de bir or tak lı ğı mı var? Yok sa Biz on la ra bir ki tap ver mi -
şiz de on lar bun dan (do la yı) apa çık bir bel ge üze rin de mi dir ler?
Ha yır, zul me den ler, bir bir le ri ne al dat ma dan baş ka sı nı va det mi -
yor lar." (Fa tır Su re si, 40)



Hazreti Muhammed (sav)

İn san la rın bir ço ğu Al lah'ın var lı ğı nı ka bul eder an cak
Al lah'ın gü cü nü ve bü yük lü ğü nü tak dir ede mez, Al lah'tan baş ka
var lık la rın ken di si ne ya rar ge ti re bi le ce ği ni zan ne der, tek dost ve
yar dım cı nın Al lah ol du ğu nu kav ra ya maz. Pey gam be ri miz (sav)
ise, kav mi ne bu ger çek le ri an lat mış ve on la rı şirk ten arın dır ma ya
ça lış mış tır. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

An dol sun, on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat -
tı?" di ye so ra cak ol san, el bet te "Al lah"
di ye cek ler. De ki: "Gör dü nüz mü
ha ber ve rin; Al lah'tan baş ka
tap tık la rı nız, eğer Al lah ba -
na bir za rar di le ye cek ol sa,
O'nun za ra rı nı kal dı ra bi -
lir ler mi? Ya da ba na bir
rah met ver me yi is te se,
O'nun rah me ti ni tu tup-
ön le ye bi le cek ler mi" De
ki: "Al lah, ba na ye ter.
Te vek kül ede cek olan lar,
O'na te vek kül et sin ler."
(Zü mer Su re si, 38)
De ki: "Si ze bir kö tü lük is -
te ye cek ol sa si zi Al lah'tan
ko ru ya cak, ve ya si ze bir
rah met is te ye cek ol sa (bu na
en gel ola cak) kim dir?" On lar,
ken di le ri için Al lah'ın dı şın da
ne bir ve li, ne bir yar dım cı bu la -
maz lar. (Ah zab Su re si, 17)

İn sa nın tek dos tu ve ko ru yu cu -
su ken di si ni ya ra tan Al lah'tır. Ne var
ki Al lah'tan kork ma yan in san lar bu nu
ka bul et mek is te mez ler. An cak zor luk an -
la rın da, ça re siz ol duk la rı nı açık ça gö re bil dik -
le ri ba zı olay lar da bu in san lar, ken di le ri ne Al lah'tan baş ka hiç  kim -
se nin yar dım ede me ye ce ği ni an lar lar. Pey gam be ri miz (sav) de in -

san la ra bu ger çe ği ha tır lat mış tır. Bir sı kın tı ya, bir za ra ra uğ -
ra dı ğı za man, in sa nın Al lah'tan baş ka hiç bir yar dım cı sı nın
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ol ma dı ğı nı söy le miş tir. Bu ko nu ile il gi li ola rak Ku ran'da Pey gam -
be ri miz (sav)'e, kav mi ne şu ha tır lat ma yı yap ma sı bil di ril miş tir:

De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç; eğer si ze Al lah'ın aza bı ge lir se ya da
sa at (kı ya met) ge lip ça tar sa, Al lah'tan baş ka sı nı mı ça ğı ra cak sı -
nız? Eğer doğ ru söz lü ler ise niz (ça ğı rın ba ka lım.)" Ha yır, yal nız -
ca O'nu ça ğı rır sı nız, di ler se ken di si ni ça ğır dı ğı nız şe yi açar (gi de -
rir) ve şirk koş mak ta ol duk la rı nı zı unu tur su nuz. (Enam Su re si,
40-41)

Pey gam be ri mi z (sav)'in de ha tır lat tı ğı bu ger çe ği unut ma yan
mü min ler, bir zor luk la kar şı laş ma dan da, ken di le ri ne tek yar dım
ede bi le cek, on lar dan sı kın tı ve zor luk la rı tek kal dı ra bi le cek gü cün
Al lah ol du ğu nu bi lir ler. Ku ran'da şöy le buy rul mak ta dır:

De ki: "Si zi ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan kim kur tar mak -
ta dır ki, siz (açık tan ve) giz li den giz li ye ona yal va ra rak dua et -
mek te si niz: -An dol sun, bi zi bun dan kur ta rır san, ger çek ten şük re -
den ler den olu ruz." De ki: "On dan ve her tür lü sı kın tı dan si zi
Al lah kur tar mak ta dır. Son ra siz yi ne şirk koş mak ta sı nız." (Enam
Su re si, 63-64)

Resulullah Efendimiz (sav) ha dis-i şe rif le rin de de tüm Müs lü -
man la rı şir ke kar şı uyar mış tır:

"(En bü yük gü nah) Al lah se ni ya rat mış iken, O'na or tak koş man -

dır."35

Peygamber Efendimiz (sav), bir baş ka sö zün de ise, Al lah'ın
şirk dı şın da ki bü tün gü nah la rı af fe de ce ği ni şöy le bil dir miş tir:

Allah buyurur: "Bir adam bil se ki Ben kud ret sa hi bi yim, gü nah la -

rı af fe de rim. O şirk et me dik çe, Ben onu af fe de rim."36

Pey gam be ri miz (sav), özel lik le giz li şir kin, in san lar için ne ka -
dar önem li bir teh li ke ol du ğu nu ise şu söz le riy le açık la mış tır:

"Ba na gö re, si zin için dec cal den da ha zi ya de kork tu ğum şe yi ha ber

ve re yim mi? O, giz li şirk tir ki, ki şi nin kal kıp ada mın ma ka mı na

gös te riş için amel et me si dir."37

"Şirk üm me tim de düz taş ta ka ran lık ge ce de ka rın ca la rın ge zi ni şin -

den da ha giz li dir. Ala me ti, ada let siz lik ten do la yı mu hab bet, ve ada -

let ten do la yı da buğz et mek tir. Ve Din, Al lah için sev gi ve Al lah

için buğz dan baş ka ne dir? Al lah Te ala bu yur du ki:"Eğer siz Al lah'ı

se vi yor sa nız Ba na ta bi olun ki Al lah da si zi sev sin."38

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Pey gam be ri miz (sav) gay bın bil gi si nin 
sa de ce Al lah'a ait ol du ğu nu açık la mış tır

Ku ran'da "gayb" ke li me si, in san la rın bil me dik -
le ri, gör me dik le ri giz li olan şey le ri ifa de et mek için kul la nıl mış -

tır. Ör ne ğin ge le cek te ola cak olan olay lar bi zim için gay ba ait bil -
gi ler dir. An cak ge le ce ğe da ir tüm bil gi ler, her in sa nın, her ül -
ke nin, her bi na nın, her eş ya nın ge le ce ği, her anıy la Al lah Ka -

tın da bi lin mek te dir. Pey gam be ri miz (sav)'e, gayb bil gi si nin sa de ce
Al lah'a ait ol du ğu nu in san la ra açık la ma sı şöy le bil di ril miş tir:

De ki: "Ne ka dar kal dık la rı nı Al lah da ha iyi bi lir. Gök le rin ve ye rin
gay bı O'nun dur. O, ne gü zel gör mek te ve ne gü zel işit mek te dir. O'nun
dı şın da on la rın bir ve li si yok tur. Ken di hük mün de hiç kim se yi or tak
kıl maz." (Kehf Su re si, 26)
De ki: "Gök ler de ve yer de gay bı Al lah'tan baş ka kim se bil mez. On lar
ne za man di ri le cek le ri nin şu uru na var mı yor lar." (Neml Su re si, 65)
De ki: "Şüp he siz Rab bim hak kı (ba tı lın ye ri ne ve ya di le di ği kim se nin
kal bi ne) ko yar. O, gayb le ri bi len dir. (Se be Su re si, 48)

Resulullah Efendimiz (sav)'e za man za man gayb tan ba zı
şey ler so rul du ğun da ken di si on la ra şu ce va bı ve rir di: 

"Bil mi yo rum. Ben bir ku lum; Mev lâm ne yi bil di rir se onu bi li rim.
Onun bil dir me di ği ni bi le mem..."39

Ancak Allah'ın kullarından dilediğine gaybın haberlerinden
verdiği de ayette bildirilen bir gerçektir. Rabbimiz ayetlerde şu şekil-
de buyurmuştur:

O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye
açık tutmaz (ona muttali kılmaz). Ancak elçileri (peygamberleri)
içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka... (Cin Suresi, 26-27)

Bir başka ayette ise Allah'ın Peygamberimiz (sav)'e gayb haber-
lerini vahyettiği şu şekilde bildirilir:

Bunlar, gayb haberlerindendir; bunları sana vahyediyoruz... (Al-i
İmran Suresi, 44)

Nitekim Peygamberimiz (sav) Allah'ın lütfuyla geleceğe
dair pek çok haber vermiş ve bu haberlerin her biri

tam Peygamber Efendimiz (sav)'in söylediği
şekilde gerçekleşmiştir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Pey gam be ri miz (sav) in san la ra,
Al lah'ın en giz li ko nuş ma la rı da hi

bil di ği ni ha tır lat mış tır

Ba zı in san lar bir kö tü lük dü şün dük le rin de ya da ta raf tar -
la rı olan ki şi ler le bir kö tü lük plan la dık la rın da, de di ko du yap -
tık la rın da, dü zen ler kur duk la rın da bun la rı in san lar dan giz le -
dik le ri ni zan ne der ler. Oy sa Al lah her in sa nın bü tün dü şün -
dük le ri ni, ak lın dan ge çir di kle ri ni, iki ki şi  ara sın da ki fı sıl daş -
ma la rı, gök ler de ve yer de olan her şe yi bi lir. İn sa nın an an yap -
tı ğı her şe ye şa hit tir. Ve her in san, giz li giz li yap tı ğı nı ve ya ko -
nuş tu ğu nu san dı ğı her şe yin he sa bı nı ahi ret te ve re cek tir. Bel ki
o ki şi yap tı ğı o kö tü lük do lu ko nuş ma yı unu ta cak tır, an cak
Al lah in san la rın unut tuk la rı her şe yi he sap gü nün de ön le ri ne
ge ti re cek tir. 

Pey gam be ri miz (sav) de bu ko nu ya dik kat çe ke rek, in -
san la rı ve re cek le ri he sap için uyar mış tır. Bu ko nu da ki ayet -
ler den ba zı la rı şöy le dir:

De ki: "Si ne le ri niz de ola nı -giz le se niz de, açı ğa vur sa nız
da- Al lah bi lir. Ve gök ler de ola nı da, yer de ola nı da bi lir.
Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir." (Al-i İm ran Su re si, 29)
De ki: "Be nim le ara nız da şa hid ola rak Al lah ye ter; kuş ku -
suz O, kul la rın dan ger çe ğiy le ha ber dar dır, gö ren dir." (İs ra
Su re si, 96)
Bu na rağ men yüz çe vi re cek olur lar sa, de ki: "Si ze eşit lik üze -
re açık la ma da bu lun dum. Teh dit edil di ği niz (sor gu ve azab
gü nü) ya kın mı, uzak mı, bi le mem. Şüp he siz O, sö zün açık ta
söy le ne ni ni de bil mek te, sak la mak ta ol duk la rı nı zı da bil -
mek te dir." (En bi ya Su re si, 109-110)
De ki: "Siz Al lah'a di ni ni zi mi öğ re te cek si niz? Oy sa Al lah,
gök ler de ve yer de olan la rı bi lir. Al lah, her şe yi bi len dir."
(Hu cu rat Su re si, 16)
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Pey gam be ri miz (sav) in san la ra Ku ran'ın Al lah 
Ka tın dan in di ril di ği ni açık la mış tır

Pey gam be ri mi z (sav)'in dö ne min de ve son ra ki dö nem -
ler de de Ku ran'ın hak ki tap ol du ğu nu in kar eden ler ol muş tur
ve bu ki şi ler Ku ran'ı Pey gam be ri mi z (sav)'in yaz dı ğı nı id dia
ede cek ka dar ile ri git miş ler dir. Oy sa Ku ran'ın in san eliy le ya -

zıl ma dı ğı çok açık tır. Al lah'ın sö zü olan Ku ran,
için de bir çok mu ci ze ye, in san la rın eriş me ye -

Kuran-ı Kerim'in ilk orjiinal nüshası (Kadir Suresi) Topkapı Sarayı'nın

sergilenmeyen arşiv bölümünde bulunmaktadır.
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ce ği eş siz bir hik me te sa hip tir. Pey gam be ri miz (sav) de in -
san la ra bu ger çe ği ha tır lat mış ve Ku ran'ı Al lah'ın gön der di ği -
ni bil dir miş tir. Bu ko nu da ki ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

De ki: "Onu, gök ler de ve yer de giz li ola nı bi len (Al lah) in dir -
miş tir. Doğ ru su O, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir."
(Fur kan Su re si, 6)
De ki: "Gör dü nüz mü ha ber ve rin; eğer o (Ku ran) Al lah Ka -
tın dan ise, son ra siz onu in kar et miş se niz (bu du rum da) uzak
bir ay rı lık için de olan dan da ha sa pık kim dir?" (Fus si let Su -
re si, 52)

Ku ran'ın bir in san ta ra fın dan ya zıl dı ğı nı id dia eden ler,
onun sa hip ol du ğu mu ci ze ler den, Al lah'ın son suz hik met içe -
ren söz le rin den ha ber siz dir ler. Oy sa Ku ran de ğil bir in sa nın,
bü tün in san la rın ve cin le rin da hi bi ra ra ya ge le rek ya za ma ya -
cak la rı bir ki tap tır. Ve Hz. Mu ham med (sav)'e bu ko nu ile il -
gi li ola rak kav mi ne şun la rı bil dir me si em re dil miş tir:

De ki: "Eğer bü tün ins ve cin (top lu luk la rı), bu Ku ran'ın bir
ben ze ri ni ge tir mek üze re top lan sa, -on la rın bir kıs mı bir kıs -
mı na des tek çi ol sa bi le- onun bir ben ze ri ni ge ti re mez ler." (İs -
ra Su re si, 88)
Yok sa: "Bu nu ken di si ya lan ola rak uy dur du" mu di yor lar?
De ki: "Bu nun ben ze ri olan bir sû re ge ti rin ve eğer ger çek ten
doğ ru söz lüy se niz Al lah'tan baş ka ça ğı ra bil dik le ri ni zi ça ğı -
rın." (Yu nus Su re si, 38)

Peygamber Efendimiz (sav) bir di ğer ha dis-i şe rif le rin de
ise Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ol du ğu nu şöy le be lirt miş tir:

"Ku ran, Al lah Az ze ve Cel le'nin ke la mı dır. Öy le ise Ku ran
sa hi bi, Rab bi nin, ya sak et tik le ri ni yap ma mak su re ti ile ona
ta zim (hür met) et sin."40



Pey gam be ri miz (sav) Ku ran'ın Müs lü man lar için 
bir müj de ve hi da yet reh be ri ol du ğu nu bil dir miş tir

Pey gam be ri miz (sav) Ku ran'ın in san la rı hi da ye te eriş tir di -
ği ni söy le miş ve on la ra Ku ran'ı reh ber edin me le ri ni öğüt le miş -
tir. Bu ko nu da ki ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

De ki: "İman eden le ri sağ lam laş tır mak, Müs lü man la ra bir
müj de ve hi da yet ol mak üze re, onu (Ku ran'ı) hak ola rak Rab -
bin den Ru hu'l-Ku düs in dir miş tir." (Nahl Su re si, 102) 
De ki: "Eğer ben sa pa cak ol sam, ar tık ken di nef sim aley hi ne
sap mış olu rum; eğer hi da ye ti bu la cak ol sam, bu da Rab bi min
ba na vah yet mek te ol du ğu (Ku ran) sa ye sin de dir. Şüp he siz O,
işi ten dir, ya kın olan dır." (Se be Su re si, 50)

Pey gam be ri mi z (sav)'in bir ha dis-i şe rif le rin de Ku ran'ın
kur tu lu şa gö tü ren bir reh ber ol du ğu şöy le açık la nır:

"Kim ki Ku ran'ı öne alır sa, Ku ran onu cen ne te gö tü rür. Kim de
ar ka sı na bı ra kır sa onu da ce hen ne me sü rer."41

Pey gam be ri miz (sav), he sap gü nü kim se nin 
baş ka sı nın gü na hı nı yük le ne me ye ce ği ni bil dir miş tir

Ca hi li ye top lum la rın da yay gın olan sap kın ina nış lar dan
bi ri, bir kim se nin di ğe ri nin gü na hı nı yük le ne bi le ce ği ni san ma -
la rı dır. Ör ne ğin, ar ka daş la rı nın bir iba de ti yap ma sı nı en gel le -
me ye ça lı şır ve on la ra "ben se nin gü na hı nı yük le ni rim" der ler.
Bu ki şi el bet te  ki bir iba de ti en gel le me nin gü na hı nı alır, an cak
kar şı sın da ki ki şi de bu iba de ti ye ri ne ge tir me me nin gü na hı nı
ala cak tır. Ya ni hiç kim se on dan bu gü na hı alıp yük le ne mez. He -
sap gü nün de her kes yal nız ca ken di yap tı ğın dan so rum lu tu tu -
la cak tır. Kim se ye baş ka la rı nın gü nah la rı so rul ma ya cak, kim se
de kim se nin gü na hı nı yük len me ye cek tir. Al lah, Hz. Mu ham -
med (sav)'e bu ko nu yu şöy le açık la ma sı nı bil dir miş tir:

De ki: "O, her şe yin Rab bi iken, ben Al lah'tan baş ka bir Rab
mi ara ya yım? Hiç bir ne fis, ken di sin den baş ka sı nın aley hi ne
(gü nah) ka zan maz. Gü nah kar olan bir baş ka sı nın gü nah yü kü -
nü ta şı maz. So nun da dö nü şü nüz Rab bi ni ze dir. O, si ze hak kın -
da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri ha ber ve re cek tir." (Enam
Su re si, 164)

Hazreti Muhammed (sav)
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Peygamber Efendimiz (sav) "Kim se kim se nin gü na hı nı
çek mez"42 söz le riy le de, halk ara sın da ki bu ba tıl inan ca bir

açık la ma ge tir miş tir.

Pey gam be ri miz (sav), kav mi ne ken di le rin den 
ön ce ki le rin baş la rı na ge len le ri an la ta rak
ib ret al ma la rı nı öğüt le miş tir

Ta rih bo yun ca Al lah'a, di ne ve Al lah'ın el çi le ri ne

kar şı ge len top lu luk lar hep bir he lak la yo k ol muş -

lar, hat ta ar ka la rın da tek bir iz kal ma ya cak şe kil -

de kay bol muş lar dır. Bu top lu luk la rın uğ ra dık la -

rı son, tüm in san la ra bir ib ret ol ma lı, Al lah'ın

ga zap lan ma sın dan kor kup sa kı na rak Al lah'a

yö nel me li dir ler.

De ki: "Yer yü zün de ge zip do la şın da, suç lu-gü -
nah kar la rın na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gö -
rün." (Neml Su re si, 69)
De ki: "Yer yü zün de ge zip do la şın, son ra ya lan -
la yan la rın so nu na sıl ol du, bir gö rün." (Enam
Su re si, 11)

Hazreti Muhammed (sav)
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De ki: "Yer yü zün de ge zip do la şın, böy le ce da ha ön ce ki le -
rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gö rün. On la rın ço ğu müş -
rik kim se ler di." (Rum Su re si, 42)

Peygamber Efendimiz (sav) yu ka rı da ki ayet ler doğ rul -
tu sun da ki bir  söz le rin de ise, "Ey kav mim, ağır olu nuz. Siz den
ev vel ki üm met ler, bu yap tı ğı nız şey le he lak ol du. Pey gam ber le ri ne
kar şı ih ti laf la rı se be bi ile ve ki tap la rı nın ba zı sı nı ba zı sı na ka rış tır -
ma la rı se be bi ile."43 di ye rek, çev re sin de ki le ri, geç miş te ki le rin
baş la rı na ge len ler le uyar mış tır. 
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İn san la ra ölü mü ha tır lat mış tır

Ahi re tin var lı ğı na inan ma yan ve ya şüp he du yan in san la -
rın en bü yük kor ku la rın dan bi ri ölüm kor ku su dur. Ölüm le bir -
lik te her şey le ri ni kay be de cek le ri ni dü şün dük le ri ve dün ya ya
bü yük bir hırs la bağ lı ol duk la rı için ölü mü ke sin lik le dü şün -
mez ler. Oy sa her in san Al lah'ın ken di si için ka de rin de tak dir
et ti ği bir va kit te öle cek tir ve bun dan as la bir ka çış yo lu bu la ma -
ya cak tır. Pey gam be ri miz (sav) de bu in san la ra ölüm den ka çı şın
ken di le ri ne bir fay da sağ la ma ya ca ğı nı açık la mış ve on la rın
ölüm den son ra ki ger çek ha yat la rı nı dü şün me le ri ni sağ la ma ya
ça lış mış tır.

De ki: "Eğer ölüm den ve ya öl dü rül mek ten ka çı yor sa nız, ka çış
si ze ke sin ola rak bir ya rar sağ la maz; böy le ol sa bi le, pek az
(bir za man) dı şın da me ta la nıp-ya rar lan dı rıl maz sı nız." (Ah -
zab Su re si, 16)
De ki: "Si zin için be lir len miş bir gün var dır ki, on dan ne bir an
er te le ne bi lir si niz, ne de (bir an) öne alı na bi lir si niz." (Se be Su re -
si, 30)

Peygamber Efendimiz (sav) ölü mün dü şü nül me si ni de
tav si ye et miş ve şöy le de miş tir:

"Ölü mü en çok zik re den ve ken di le ri ne gel mez den ön ce onun
için en iyi  ha zır lı ğı ya pan lar dır. İş te akıl lı lar bun lar dır."44

Kı ya me tin sa ati nin bil gi si nin sa de ce Al lah'a ait 
ol du ğu nu açık la mış tır

İnsanların merak ettikleri konulardan biri kıyamet saati-
nin ne zaman geleceğidir. Allah Kuran'da kıyamet saatini
Kendisi'nden başka kimsenin bilemeyeceğini bildirmiştir: 

İn san lar, sa na kı ya met sa ati ni so rar lar; de ki: "Onun bil gi si
yal nız ca Al lah'ın Ka tın da dır." Ne bi lir sin; bel ki kı ya met-sa -
ati pek ya kın da ola bi lir. (Ah zab Su re si, 63)

Allah'ın ayette bildirdiği gibi, kıyametin saati Allah'ın di-
lemesi dışında kimse tarafından bilinemez, ancak

Peygamberimiz (sav)'in hadislerine ve Kuran'da yer alan işa-
retlere bakılıp yüzyıllık dönem olarak kıyametin hangi dö-
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nemde olabileceğine dair tah-
minde bulunulabilir. "İman eden hiç

kimsenin kalmadığı, inkarcıların hakim olduğu
bir dönemde kıyamet kopabilir" denilebilir. Nitekim bü-

yük Ehl-i Sünnet alimi Berzenci Hazretleri ve Suyuti
Hazretleri, Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayanarak üm-
metin ömrünün Hicri 1500’ü geçmeyeceğini yani 1600'leri bul-
mayacağını söylemektedirler. Bediüzzaman Said Nursi
Hazretleri de, yine hadislerdeki bilgilere göre, Müslümanların
Hicri 1506'lara kadar Allah'ın hak yolu üzerinde galibane ola-
rak devam edeceklerini, Hicri 1545 (Miladi 2120) tarihinde ise
kıyametin kopmasının muhtemel olacağını ifade etmektedir.
(Doğrusunu Allah bilir.) (Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz.
www.hazretimehdi.com)

Ce hen nem de ba zı kim se le rin son su za ka dar
ka la ca ğı nı bil dir miş tir

Ca hi li ye top lum la rın da yay gın olan ba tıl inanç lar dan bi ri
ce hen nem de bel li bir sü re ka lı nıp çı kı la ca ğı dır. Oy sa Al lah ce -
hen nem aza bı nın ba zı kim se ler için son su za ka dar sü re ce ği ni
bil dir miş tir. Pey gam be ri miz (sav) de Al lah'ın em ri ne uya rak,
bir sü re ce hen nem de ka lı na ca ğı nı id dia eden le re, Al lah'ın di le -
me si dı şın da in san la rın ba zı la rı nın ce hen nem de son su za ka dar
ka la cak la rı nı ha ber ver miş tir:

De di ler ki: "Sa yı lı gün le rin dı şın da, ateş as la bi ze değ me ye -
cek tir." De ki: "Al lah Ka tın dan bir ahid mi al dı nız? -ki Al lah
as la ah din den dön mez- Yok sa Al lah'a kar şı bil me di ği niz bir
şe yi mi söy lü yor su nuz?" Ha yır; kim bir kö tü lük iş ler de gü na hı
ken di si ni ku şa tır sa, (ar tık) on lar, ate şin hal kı dır lar, ora da sü -
re siz ka la cak lar dır. İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ise
cen net hal kı dır lar, ora da sü re siz ka la cak lar dır. (Ba ka ra Su re -
si, 80-82) 
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Peygamber Efendimiz (sav) bir sö zün de cen net ve ce hen -

ne mde ki ha yat ile il gi li ola rak şun la rı açık la mış tır:
"Cen net lik ler cen net te, ce hen nem lik ler de ce hen nem de

ol duk la rı za man ölüm ge ti ri lir. Cen net le ce hen ne min

ara sı na ko nup ora da ke si lir. Son ra bir mü na di ni da

eder: 'Ey ehl-i cen net! Ar tık ebe di yet var, ölüm yok! Ey

ehl-i nar! Ar tık ebe di yet var ölüm yok. Cen net lik le rin

sü ru ru bu nun la da ha da ar tar. Ce hen nem lik le rin de

hüz nü ar tar.'45

Al lah'ı en gü zel isim le ri ile 
an ma mı zı söy le miş tir

Da ha ön ce de be lir til di ği gi bi, Pey gam be ri miz (sav)

teb liğ ya par ken, bir şe yi açık lar ken, dua eder ken Al lah'ı

tes bih eder, O'nu en gü zel isim le ri ile yü cel tir di. Pey gam -

be ri miz (sav)'in in san la rı da bu gü zel tav ra da vet et me si

şu şe kil de em re dil miş tir:
De ki: "Al lah, di ye ça ğı rın, 'Rah man' di ye ça ğı rın, ne

ile ça ğı rır sa nız; so nun da en gü zel isim ler O'nun dur."

Na ma zın da se si ni çok yük selt me, çok da kıs ma, bu iki -

si ara sın da (or ta) bir yol be nim se. Ve de ki: "Öv gü

(hamd), ço cuk edin me yen, mülk te or ta ğı ol ma yan ve

düş kün lük ten do la yı yar dım cı ya da (ih ti ya cı) bu lun ma -

yan Al lah'adır." Ve O'nu tek bir ede bil dik çe tek bir et.

(İs ra Su re si, 110-111)
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Pey gam ber ler ara sın da ay rım yap ma ma yı 
ha tır lat mış tır

Pey gam be ri miz (sav) Al lah'ın em ri ne uy gun ola rak,

Al lah'ın gön der di ği pey gam ber ler ara sın da hiç bir ay rım

yap ma ma mı zı bil dir miş ve bir ha dis-i şe rif le rin de "Pey -

gam ber le ri bir bi ri ne taf dil (bi ri ni di ğe rin den üs tün gör mek) et -

me yin"46 di ye bu yur muş tur. Pey gam ber le ri mi zin hep si

Al lah'ın sev di ği, dost edin di ği, gü ven di ği, cen ne ti ile müj -

de le di ği mü ba rek, kut lu, tak va sa hi bi kim se ler dir. Bü tün

pey gam ber ler Al lah'ın di ni ni in san la ra teb liğ et miş ler, ula -

şa bil dik le ri her ke si Hz. Mu ham med (sav) gi bi Al lah'ın yo -

lu na ça ğır mış lar dır. Bu, Peygamber Efendimiz (sav)'in bi -

ze bil dir di ği çok önem li bir tu tum ve inanç tır. Ku ran'da ise

bu ko nu şöy le yer al mak ta dır:

De ki: "Biz Al lah'a, bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs -

hak, Ya kup ve to run la rı na in di ri le ne, Mu sa'ya, İsa'ya

ve pey gam ber le re Rab le rin den ve ri len le re iman et tik.

On lar dan hiç bi ri ara sın da ay rı lık gö zet me yiz. Ve biz

O'na tes lim ol muş la rız." (Al-i İm ran Su re si, 84)

De yin ki: "Biz Al lah'a; bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il,

İs hak, Ya kub ve to run la rı na in di ri le ne, Mu sa ve İsa'ya

ve ri len ile pey gam ber le re Rab bin den ve ri le ne iman et tik.

On lar dan hiç bi ri ni di ğe rin den ayır t et me yiz ve biz O'na

tes lim ol muş la rız." (Ba ka ra Su re si, 136)



Pey gam be ri miz (sav) in san la rı gü zel ah la ka 
ça ğır mış tır

Ki tap bo yun ca da an la tıl dı ğı gi bi Pey gam be ri miz (sav)
tüm alem le re ör nek bir ah la ka sa hip ti ve in san la rı da gü zel ah -
lak lı ol ma ya ça ğır mış, on la ra Al lah'ın ra zı ola ca ğı ah la kın ve
dav ra nış la rın na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni açık la mış tır. Ku ran'da
Pey gam be ri mi z (sav)'e gü zel ah lak la il gi li in san la ra ha tır lat -
ma sı em re di len ba zı ayet le r şöy le dir:

De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni z'in ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku ya -
yım: O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya iyi lik
edin, yok sul luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me yin. -Si zin
de, on la rın da rı zık la rı nı Biz ver mek te yiz- Çir kin-kö tü lük le rin
açı ğı na ve giz li ola nı na yak laş ma yın. Hak ka da ya lı ol ma
dı şın da, Al lah'ın (öl dü rül me si ni) ha ram kıl dı ğı kim se yi öl dür -
me yin. İş te bun lar la si ze tav si ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er -
di rir si niz. Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar
-o en gü zel (şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve tar tı yı
doğ ru ola rak ya pın. Hiç bir nef se, gü cü nün kal dı ra bi le ce ği dı -
şın da bir şey yük le me yiz. Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi
ol sa- adil olun. Al lah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la
si ze tav si ye (emr) et ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz."
(Enam Su re si, 151-152)
De ki: "Rab bim yal nız ca çir kin ha ya sız lık la rı -on lar dan
açık ta olan la rı nı ve giz li olan la rı nı,- gü nah iş le me yi, hak lı
ne de ni ol ma yan 'is yan ve sal dı rı yı' ken di si hak kın da is pat la -
yı cı bir de lil in dir me di ği şe yi Al lah'a şirk koş ma nı zı ve
Al lah'a kar şı bil me di ği niz şey le ri söy le me ni zi ha ram kıl mış -
tır." (Araf Su re si, 33)

Peygamber Efendimiz (sav)'in gü zel ah la kı tav si ye et ti ği
ha dis-i şe rif le rin den ba zı la rı ise şöy le dir:

"Rab bim ba na do kuz şey em ret ti: Giz li hal de de ale ni hal de de
Al lah'tan kork ma mı, öf ke ve rı za ha lin de de ada let li söz söy -
le me mi, fa kir lik te de zen gin lik te de ik ti sat yap ma mı, ben den
ko pa na da sı la-ı ra him (dost luk) yap ma mı, be ni mah rum ede -
ne de ver me mi, ba na zul me de ni af fet me mi, sus ma ha li min te -
fek kür ol ma sı nı, ko nuş ma ha li min zi kir ol ma sı nı, ba kı şı mın
ib ret ol ma sı nı, ma ru fu (doğ ru ve gü zel ola nı) em ret me mi."47

Hazreti Muhammed (sav)
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"Sa na zul me de ni af fet. Sa na kü se ne git, sa na kö tü lük ya pa na

iyi lik yap. Aley hi ne de ol sa hak kı söy le."48

"Her ne re de olur san ol Al lah'tan it ti ka et ve kö tü lü ğün ar ka -

sın dan iyi lik yap, bu onu yok eder. İn san la ra iyi ah lak la mu -

ame le et."49

"İn san la ra gü zel ah lak la mu ame le de bu lun."50

Pey gam be ri miz (sav), Ye men'e gön der di ği el çi le ri ne şun la -
rı tav si ye et miş tir:

"Sir ke ba lı boz du ğu gi bi, kö tü huy da ame li if sad eder."51

"Mü mi nin şe re fi di ni, asa le ti gü zel ah la kı, mü rüv ve ti de ak lı -

dır."52

Pey gam be ri miz (sav), in san la rı ki bir len me ye 
kar şı uyar mış tır

Peygamber Efendimiz (sav), ki brin ve bü yük len me nin kö -
tü bir ah lak özel li ği ol du ğu nu ve ki bir li in sa nla rın ce hen nem le
kar şı lık bu la bi le cek le ri ni bil dir miş tir. On la rı bu bü yük teh li ke -
ye kar şı da uyar mış tır. Pey gam be ri miz (sav), her du rum da te -
va zu su, al çak  gö nül lü, se ve cen, şef kat li tav rı ile in san la ra en gü -
zel ör nek ol muş tur. Pey gam be ri miz (sav)'in ki bir hak kın da ki
uya rı la rın dan ba zı la rı şöy le dir:

"Al lah Te ala Haz ret le ri gü zel dir, gü zel li ği se ver. Ki bir ise hak -

kın ib ta li (hü küm süz bı ra kıl ma sı), in san la rın tah ki ri (hor gö -

rül me si)dir."53

"Ki şi ken di si ni halk tan bü yük gö rüp uzak tu ta tu ta ceb bar lar

ara sı na kay de di lir de, on la rın ba şı na ge len mu si be te du çar

olur."54

Pey gam be ri miz (sav), ata la rı ve ai le le ri ile övü nen ve bun -
dan do la yı ki bir le nen in san la rı da uyar mış ve şöy le de miş tir:

"İn san lar ya ce hen nem kö mü rün den baş ka bir şey ol ma yan öl -

müş ec dad la rıy la övün mek ten vaz ge çer ler, ya hut da Al lah Ka -

tın da, bur nuy la pis lik yu var la yan Ma yıs bö ce ğin den da ha adi

bir de re ce ye dü şer ler. Al lah Te ala Haz ret le ri siz den ca hi li ye ki -

bi ri ni te miz le di. Ar tık o, mut ta ki bir mü min ve ya bed baht bir

fa cir dir. İn san la rın hep si Hz. Adem'in ev lat la rı dır. Adem ise

top rak tan ya ra tıl mış tır."55

Hazreti Muhammed (sav)
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Pey gam be ri miz (sav), as ha bı na her za man gü zel gi yin -
me le ri ni, ba kım lı ve hoş gö rün me le ri ni tav si ye et miş tir. An -
cak ay nı za man da, on la ra giy dik le rin den ve ya gü zel lik le rin -
den do la yı ki bir le nen in sa nın dün ya da ve ahi ret te kü çük dü -
şü ce ği ni de ha tır lat mış, her ko şul da te va zu lu ol ma la rı nı söy -
le miş tir. Bu söz le rin den bi ri şöy le dir:

"Bir adam nef si nin ho şu na gi den bir ta kım el bi se için de saç -
la rı da ya pıl mış ola rak gi der ken yü rü me sı ra sın da ki bi re
düş müş tü ki, bir den ye re bat tı. Kı ya met ko pun ca ya ka dar
ora da zor luk la bat ma ya de vam ede cek."56

Pey gam be ri miz (sav)'in in fak 
ko nu sun da ki açık la ma la rı

İn fak et mek, bir in sa nın ma lı nı ve ca nı nı Al lah'ın yo lun -
da, Al lah'ın ra zı ola ca ğı şe kil de har ca ma sı dır. Çev re sin de ki -
ler, in fak ile il gi li Pey gam be ri mi z (sav)'e ba zı so ru lar sor muş -
lar ve o da on la ra in fa kın na sıl ola ca ğı nı açık la mış, on la rı in -
fak et mek için şevk len dir miş tir. Ku ran'da Pey gam be ri mi z
(sav)'e in fak ko nu sun da  söy le me si bil di ri len ayet le r şöy le dir:

Sa na ne yi in fak ede cek le ri ni so rar lar. De ki: "Ha yır ola rak
in fak ede ce ği niz şey, an ne-ba ba ya, ya kın la ra, ye tim le re,
yok sul la ra ve yol da kal mı şa dır. Ha yır ola rak her ne ya par -
sa nız, Al lah onu şüp he siz bi lir." (Ba ka ra Su re si, 215)
… Ve sa na ne yi in fak ede cek le ri ni so rar lar. De ki: "İh ti yaç -
tan ar ta ka la nı." Böy le ce Al lah, si ze ayet le ri ni açık lar; umu -
lur ki dü şü nür sü nüz; (Ba ka ra Su re si, 219)
De ki: "Şüp he siz be nim Rab bim, kul la rın dan rız kı di le di ği -
ne ge niş le tip-ya yar ve ona kı sar da. Her ne yi in fak eder se -
niz, O (Al lah), ye ri ne bir baş ka sı nı ve rir; O, rı zık ve ren le rin
en ha yır lı sı dır." (Se be Su re si, 39)

Peygamber Efendimiz (sav)'in Müs lü man la rı cim ri lik ten
sa kın dı ran, on la ra cö mert lik le in fak et me le ri ni ha tır la tan söz -
le rin den ba zı la rı şöy le dir:

"Zu lüm den ka çı nın. Zi ra zu lüm, kı ya met gü nü ka ran lık lar
ola cak tır. Cim ri lik ten de ka çı nın, zi ra cim ri lik, siz den
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ön ce ki le ri he lak et miş, on la rı bir bir le ri nin kan la rı nı dök me -

ye, ha ram la rı nı he lal ad det me ye sev k et miş tir."57

"Fa kir le ri se vi niz ve on la ra ya kın olu nuz. Siz on la rı se ver -

se niz, Al lah da si zi se ver. Siz on la ra ya kın olur sa nız, Al lah

da si ze ya kın olur. Siz on la rı giy di rir se niz, Al lah da si zi giy -

di rir. Siz on la rı ye di rir se niz, Al lah da si zi ye di rir. Siz cö -

mert olu nuz ki, Al lah Te ala da si ze kar şı cö mert ol sun."58

Hz. Mu ham med (sav) cin le rin de pey gam be riy di

Ku ran'ın 72. su re si olan Cin Su re si'nde, Al lah cin le rin de
Hz. Mu ham med (sav)'in teb li ği ni ve Ku ran'ı din le dik le ri ni ve
ba zı la rı nın Müs lü man ola rak Pey gam be ri mi z (sav)'e ta bi ol -
duk la rı nı bil di rir. Bu ko nuy la il gi li ayet ler den ba zı la rı şöy le -
dir:

De ki: "Ba na ger çek ten şu vah yo lun du: Cin ler den bir grup
din le yip de şöy le de miş ler: Doğ ru su biz, (bü yük) hay ran lık
uyan dı ran bir Ku ran din le dik. O (Ku ran), 'ger çe ğe ve doğ -
ru ya' yö nel tip-ile ti yor. Bu yüz den ona iman et tik. Bun dan
böy le Rab bi mi z'e hiç kim se yi or tak koş ma ya ca ğız." (Cin Su -
re si, 1-2)

Al lah, yi ne Cin Su re si'nde, Müs lü man olan cin le rin şöy -
le de dik le ri ni bil dir mek te dir:

"El bet te biz, o yol gös te ri ci (Ku ran'ı) işi tin ce, ona iman et -
tik. Ar tık kim Rab bi ne iman eder se, o ne (ec ri nin) ek si le ce -
ğin den kor kar ve ne de hak sız lı ğa uğ ra ya ca ğın dan. Ve el -
bet te biz den Müs lü man olan lar da var, zul me den ler de. İş -
te (Al lah'a) tes lim olan lar, ar tık on lar 'ger çe ği ve doğ ru yu'
araş tı rıp-bu lan lar dır." (Cin Su re si, 13-14)

Bu cin ler, iç le rin den bir kıs mı nın Al lah'a kar şı ya lan söy -
le ye rek, ba tıl inanç lar uy dur duk la rı nı be lirt mek te dir ler. Cin -
le rin da ha ön ce inan dık la rı bu ba tıl di nin özel li ği Cin Su re -
si'nde şöy le açık la nır:

"El bet te, Rab bi mi z'in şa nı Yü ce dir. O, ne bir eş edin miş tir,
ne de bir ço cuk. Doğ ru su şu: Bi zim be yin siz le ri miz, Al lah'a
kar şı 'bir sü rü saç ma şey ler' söy le miş ler. Oy sa biz, in san la -
rın ve cin le rin Al lah'a kar şı as la ya lan söy le me ye cek le ri ni
san mış tık." (Cin Su re si, 3-5)

Hazreti Muhammed (sav)
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Bir baş ka ayet te ise, Peygamber Efendimiz (sav) iba det
için kalk tı ğın da, cin le rin çev re sin de ka la ba lık la şıp ke çe leş tik -
le ri bil di ri lir. 

Şu bir ger çek ki, Al lah'ın ku lu (olan Mu ham med,) O'na dua
(iba det ve kul luk) için kalk tı ğın da, on lar (müş rik ler,) ne re -
dey se çev re sin de ke çe le şe cek ler di. (Cin Su re si, 19)

Ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi Hz. Mu ham med (sav), tüm
in san la ra ve tüm cin le re pey gam ber ola rak gön de ril miş tir.
Ku ran-ı Ke rim de hem in san lar hem de cin ler için bir yol gös -
te ri ci dir.

Pey gam be ri miz (sav)'in in kar eden le re uya rı la rı

Ku ran'ı ve Hz. Mu ham med (sav)'in pey gam ber li ği ni in -
kar eden ler, Pey gam be ri mi z (sav)'e bir çok zor luk  çı kar mış lar,
onun teb liğ fa ali yet le ri ni en gel le me ye, hat ta onu şehit etme-
ye, tu tuk la ma ya, sür me ye ça lış mış lar dır. An cak Pey gam be ri -
miz (sav) her de fa sın da on la ra Al lah'ın gü cü nü, var lı ğı nı,
ken di si nin hak bir el çi ve Ku ran'ın da hak ki tap ol du ğu nu an -
lat mış, on la rı ahi ret aza bıy la uya rıp kor kut muş tur. An cak,
Pey gam be ri miz (sav) fe tih ten son ra bi le, in kar cı lar üze rin de

Hazreti Muhammed (sav)
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bir bas kı kur ma mış, hiç kim se yi zor la di ne dön dür me ye ça lış -
ma mış, her ke se ken di inan cın da öz gür ol du ğu nu açık la mış tır.

Bu ko nu da ki ba zı Ku ran ayet le ri şöy le dir:
Eğer se ni ya lan lar lar sa, on la ra de ki: "Be nim yap tık la rım
be nim, si zin yap tık la rı nız si zin dir. Siz be nim yap tık la rım -
dan uzak sı nız ve ben de si zin yap tık la rı nız dan uza ğım."
(Yu nus Su re si, 41)
De ki: "Ger çek ten ba na: -Si zin ila hı nız yal nız ca bir tek ilah -
tır" di ye vah yo lu nu yor; ar tık siz Müs lü man ola cak mı sı nız?"
Bu na rağ men yüz çe vi re cek olur lar sa, de ki: "Si ze eşit lik üze -
re açık la ma da bu lun dum. Teh dit edil di ği niz (sor gu ve azab
gü nü) ya kın mı, uzak mı, bi le mem. Şüp he siz O, sö zün açık ta
söy le ne ni ni de bil mek te, sak la mak ta ol duk la rı nı zı da bil mek -
te dir. Bi le mem; bel ki bu (sü re nin açık lan ma ma sı), si zin için
bir (fit ne) de ne me dir, (bel ki de) bel li bir vak te ka dar ya rar -
lan ma (me ta)dır." (Re su lul lah) De di ki: "Rab bim, hak ile
hük met. Bi zim Rab bi miz, si zin her tür lü ni te len dir me le ri ni ze
kar şı yar dı mı na sı ğı nı lan Rah man (olan Al lah)dır." (En bi -
ya Su re si, 108-112)
De ki: "Ey kav mim, bü tün ya pa bi le ce ği ni zi ya pın; şüp he siz
ben de ya pı yo rum. Bu yur dun (dün ya nın) so nu, ki min dir, bi -
lip-öğ re ne cek si niz. Ger çek ten za lim ler kur tu lu şa er me ye cek -
ler dir." (Enam Su re si, 135)

Harun Yahya (Adnan Oktar)



İn kar cı lar la ge rek siz tar tış ma la ra gir me miş tir

Peygamber Efendimiz (sav), Al lah'ın var lı ğı nı, Ku ran'ı
ve ken di si nin pey gam ber li ği ni in kar eden le re kar şı çok sa bır -
lı ve an la yış lı bir tu tum iz le miş, hiç bir za man zor ve bas kı
kul lan ma mış tır. Hat ta, on la rın ara sın da ada let li bir tu tum iz -
le ye ce ği ni ve ken di le ri ile ge rek siz tar tış ma la ra gi ril me ye ce -
ği ni be lirt miş tir. Peygamber Efendimiz (sav)'in Al lah'ın em ri -
ne uya rak söy le di ği bu ayet ler Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

Şu hal de, sen bun dan do la yı da vet et ve em ro lun du ğun gi bi
doğ ru bir is ti ka met tut tur. On la rın he va (is tek ve tut ku)la rı -
na uy ma. Ve de ki: Al lah'ın in dir di ği her ki ta ba inan dım.
Ara nız da ada let li dav ran mak la em ro lun dum. Al lah, bi zim
de Rab bi miz, si zin de Rab bi niz 'dir. Bi zim amel le ri miz bi zim,
si zin amel le ri niz si zin dir. Bi zim le ara nız da 'de lil ler ge ti re rek
tar tış ma (ya, huc ce te ge rek)' yok tur. Al lah bi zi bi ra ra ya ge ti -
rip-top la ya cak tır. Dö nüş O'na dır." (Şu ra Su re si, 15)

İn kar cı la rı tev be et me ye ça ğır mış tır

Al lah, son suz mer ha met li, şef kat li ve ba ğış la yı cı olan dır.
Al lah, Ku ran'da her ku lu nun tev be si ni ka bul ede ce ği ni, bir
in san vaz geç ti ği tak dir de gü nah la rı nı ba ğış la ya ca ğı nı müj de -
le mek te dir. Pey gam be ri miz (sav) de, in kar eden le re Al lah'ın
bu müj de si ni ilet miş tir:

Hazreti Muhammed (sav)



O in kar eden le re de ki: "Eğer vaz ge çer ler se geç miş te (yap -
tık la rı) şey ler ba ğış la na cak tır. Ama yi ne dö ne cek olur lar -
sa, ön ce ki (top lum la ra uy gu la nan) sün net, mu hak kak (on la -
rın ba şın dan da) geç miş ola cak tır. (En fal Su re si, 38)

Peygamber Efendimiz (sav) ha dis-i şe rif le rin de de, in -
san la ra her za man tev be ede bi le cek le ri ni şöy le ha tır lat mış tır:

"Tev be ka pı sı açık tır, Gü neş garp ten do ğun ca ya ka dar ka -

pan maz."59

İn kar eden le re mut la ka ye nil gi ye uğ ra ya cak la rı nı
bil dir miş tir

Pey gam be ri mi z (sav)'in her sö zün de ve her tav rın da
Al lah'a olan gü ve ni ni, tes li mi yet ve bağ lı lı ğı nı gör mek müm -
kün dür. Peygamber Efendimiz (sav) en zor lu za man lar da da -
hi Al lah'ın mut la ka yar dı m ede ce ğin den, mü min le rin ga lip
ge le ce ğin den ve in kar eden le rin hüs ra na uğ ra ya cak la rın dan
emin ol muş tur. Ona, Ku ran'da söy le me si em re di len şu ayet -
le r de bu nun bir ör ne ği dir:

İn kar eden le re de ki: "Ya kın da ye nil gi ye uğ ra tı la cak sı nız
ve top la nıp ce hen ne me sü rü le cek si niz." Ne kö tü ya tak tır o.
(Al-i İm ran Su re si, 12)
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Peygamber Efendimiz (sav) bir ha dis-i şe rif le rin de ise
şöy le bu yur muş lar dır:

"Si ze va de di len mut la ka ye ri ne ge le cek tir. Siz Al lah'ı aciz bı -
ra ka maz sı nız."60

İn kar eden le re ahi re tin var lı ğı nı ha tır la ta rak 
on la rı uyar mış tır

İn kar eden le rin en be lir gin özel lik le rin den bi ri ahi re tin
var lı ğı na inan ma ma la rı dır. Pey gam be ri mi z (sav)'in dö ne min de
de in kar eden ki şi ler, ahi ret te in san la rın tek rar di ril ti le cek le ri ne
inan ma mış lar dır. Pey gam be ri miz (sav) ise on la rın id di ala rı na
en hik met li ve öz lü şe kil de ce vap ver miş tir. Ku ran'da
Peygamber Efendimiz (sav)’e şu hik met li ayet le ri söy le me si
em re dil miş tir:

De di ler ki: "Biz ke mik ler ha li ne gel dik ten, top rak olup ufa -
lan dık tan son ra mı, ger çek ten biz mi ye ni bir ya ra tı lış la di -
ril ti le ce ğiz?" De ki: "İs ter taş olun, is ter de mir." "Ya da gö -
ğüs le ri niz de bü yü mek te olan (ve ya bü yüt tü ğü nüz) bir ya ra tık
(olun)." Bi zi kim (ha ya ta) ge ri çe vi re bi lir" di ye cek ler. De ki:
"Si zi ilk de fa ya ra tan." Bu du rum da sa na baş la rı nı alay lı ca
sal la ya cak lar ve di ye cek ler ki: "Ne za man mış o?" De ki:
"Umu lur ki pek ya kın da." (İs ra Su re si, 49-51)
"Biz öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ol du ğu muz da mı, ger çek ten
biz mi di ril ti le cek mi şiz?" "Ve ya ön ce ki ata la rı mız da mı?"
De ki: "Evet, üs te lik bo yun bük müş kim se ler ola rak (di ril ti le -
cek si niz)." (Saf fat Su re si, 16-18)

Peygamber Efendimiz (sav), bel ki bu in san lar in kar la rın -
dan dö ner  ve iman eder ler di ye, on la ra ahi re tin dün ya ha ya -
tın dan da ha ha yır lı ve üs tün ol du ğu nu ha tır lat mış tır. Onun bu
söz le rin den ba zı la rı şöy le dir:

"Ey in san lar! Dün ya pe şin ve ri len bir me ta ıdır. İyi de kö tü
de on dan na si bi ni alır. Ahi ret ise sa dık bir va ad dir. Ora da
Ka dir olan Me lik hük me der. Hak ye ri ni bu lur. Ba tıl ise za il
olur. Ey in san lar, ahi ret ev la dı olun, dün ya uşa ğı ol ma yın.
Zi ra ev lat ana ya ta bi dir. (Ya ni dün ya ço cu ğu olur sa nız, dün -
ya gi bi mah vol ma ya la yık olur su nuz.) Al lah'dan kor ku üze ri -
ne amel edi niz. Bi li niz ki amel le ri niz si zin le yüz le şe cek tir. Ve
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yi ne siz ler mut la ka Al lah'a mü la ki ola cak sı nız (ka vu şa cak sı -
nız). Kim zer re mik ta rı ha yır ya par sa onu gö re cek ve kim de
zer re mik ta rı şer ya par sa onu gö re cek."61

İn kar eden le ri ce hen ne mle uyar mış tır

Al lah'ın el çi le ri nin en önem li gö re vle rin den bi ri, in san la -
rı uyar mak ve on la rı Al lah'ın aza bı ve ce hen nem ile kor kut -
mak tır. Re sul ler, böy le ce in san la rın kor kup sa kın ma la rı na,
gü zel ah lak gös ter me le ri ne ve ba zı la rı nın ahi ret te cen net te ya -
şa ma la rı na ve si le olur lar. Peygamber Efendimiz (sav) de, in -
san la rı ce hen nem aza bı ile uyar mış ve on la rı kö tü lük ler den,
in kar dan  ve din siz lik ten ko ru ma ya ça lış mış tır. Pey gam be ri -
mi z (sav)'in ce hen nem ile uya rıp kor kut ma sı ba zı ayet ler de
şöy le bil di ri lir:

On la ra kar şı apa çık olan ayet le ri miz okun du ğu za man, sen
o in kar eden le rin yüz le rin de ki 'red ve in ka rı' ta nı ya bi lir sin.
Ne re dey se, ken di le ri ne kar şı ayet le ri mi zi oku ya nın üze ri ne
çul la nı ve re cek ler. De ki: "Si ze, bun dan da ha kö tü ola nı nı
ha ber ve re yim mi? Ateş... Al lah, onu in kar eden le re va'det -
miş bu lun mak ta dır; ne kö tü bir du rak tır." (Hac Su re si, 72)
(Be nim gö re vim,) Yal nız ca Al lah'tan ola nı ve O'nun gön der -
dik le ri ni teb liğ et mek tir. Kim Al lah'a ve O'nun el çi si ne is -
yan eder se, için de ebe di ka lı cı lar ol mak üze re onun için ce -
hen nem ate şi var dır. (Cin Su re si, 23)

Peygamber Efendimiz (sav), ce hen ne mi uzak gö ren le re,
ce hen nem de ki aza bı de tay la rı ile ta rif et miş, Ku ran'da bil di ril -
di ği üze re, in kar eden le rin ce hen nem de ki du rum la rı nı, azap -
tan kur tul mak için na sıl yal va ra cak la rı nı an lat mış ve in san la -
rın ce hen nem den kor kup sa kın ma la rı na ve si le ol mak için ça -
ba gös ter miş tir. Bir hadisinde Peygamber Efendimiz (sav) ahi-
ret günü ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

Dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş geliyor.
Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları var. Sizler
ahiretin evlatları olun. Sakın dünyanın evlatları olmayın.
Zira bugün amel var hesap yok, yarın ise hesap var amel
yok."62
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İn kar eden le re kar şı ke sin ve emin bir üs lup 
kul lan mış ve on la ra uy ma ya ca ğı nı bil dir miş tir

Pey gam be ri miz (sav), o dö ne mde ki in kar cı lar, sa yı  ve güç
ola rak da ha üs tün gi bi gö rün me le ri ne rağ men, on la rın ta vır la rı -
na ve teh dit le ri ne al dı rış et me miş, Ku ran'ı bü yük bir ka rar lı lık la
in san la ra an lat mış ve doğ ru yol dan as la dön me ye ce ği ni açık ça
ve ke sin ola rak be lirt miş tir. Ka rar lı lık ve sa bır, mü min le re ait
önem li bir özel lik tir ve her Müs lü man, Peygamber Efendimiz
(sav)'in ka rar lı lı ğı nı ve az mi ni ör nek al ma lı dır. Bu ko nuy la il gi li
ba zı ayet ler şöy le dir:

De ki: "Ben, si zin Al lah'tan baş ka tap mak ta ol duk la rı nı za tap -
mak tan neh ye dil dim." De ki: "Ben si zin he va (is tek ve tut ku)la -
rı nı za uy mam; yok sa bu du rum da ben şa şı rıp sap mış ve doğ ru
yo lu bul ma mış lar dan olu rum." De ki: "Ben, ger çek ten Rab bim -
den ke sin bir bel ge üze rin de yim, siz ise onu ya lan la dı nız. Si zin
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ken di si ne ace le et ti ği niz (azab) ya nım da de ğil dir. Hü küm
yal nız ca Al lah'ın dır. O, doğ ru ha be ri ve rir ve O, ayırt eden -
le rin en ha yır lı sı dır." (Enam Su re si, 56-57)
De ki: "Ey ka fir ler. Ben si zin tap tık la rı nı za tap mam. Be nim
tap tı ğı ma siz ta pa cak de ğil si niz. Ben de si zin tap tık la rı nı za
ta pa cak de ği lim. Siz de be nim tap tı ğı ma ta pa cak de ğil si niz.
Si zin di ni niz si ze, be nim di nim ba na." (Ka fi run Su re si, 1-6)

Peygamberimiz (sav) Kitap Ehli'ne Şefkat ve
Merhamet ile Yaklaşmıştır 

Pey gam be ri miz (sav) Ki tap Eh li ni Al lah'a şirk koş ma dan
iman et me ye ve Ku ran ah la kı nı ya şa ma ya ça ğır mış, an cak on -
lar dan ken di si ne ita at et me yen le re kar şı da çok yu mu şak ve
ada let li dav ran mış tır. Ki tap Eh li ni iba det le rin de ser best bı rak -
mış, her tür lü adet le ri ni uy gu la ma la rı na izin ver miş, ken di eh -
li ne de on la ra ada let le dav ran ma la rı nı bu yur muş tur. Bu ko nu -
da Pey gam be ri miz (sav)'in şöy le de di ği ri va yet edil miş tir: 

"Kim bir zim mi ye ezi yet eder se, ben onun da va cı sı yım. Ben
ki me (bu dün ya da) da va cı olur sam, kı ya met gü nün de de da -
va cı olu rum."63 (Zim mi: İs lam dev le ti ta bi ye tin de olan gayr-ı
müs lim le re de nir.)

Hz. Pey gam ber (sav)'in ve onu iz le yen le rin çe şit li Hı ris ti -
yan, Musevi ve di ğer di ni grup lar la yap tı ğı an laş ma me tin le ri

bu gün bi rer bel ge ola rak ko run mak ta dır. Ör ne ğin,
Pey gam be ri miz (sav), Hı ris ti yan olan İbn

Har ris b. Ka'b ve din daş la rı için ha -
zır lat tı ğı an laş ma met nin de: "Şark ta
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ve Garp ta ya şa yan tüm Hı ris ti yan la rın din le ri, ki li se le ri, can la rı, ırz -
la rı ve mal la rı Al lah'ın, Pey gam be rin ve tüm mü min le rin hi ma ye sin -
de dir. Nas ra ni yet di ni üze re ya şa yan lar dan hiç kim se ker hen İs lam'a
ic bar edil me ye cek tir. Hı ris ti yan lar dan bi ri si her han gi bir ci na ye te ve -
ya hak sız lı ğa ma ruz ka lır sa Müs lü man lar ona yar dım et mek zo run -
da dır lar"64 mad de le ri ni yaz dır dık tan son ra: "Ehl-i Ki tap ile an -
cak en gü zel yön tem ler le mü ca de le edin..." (An ke but Su re si,
46) aye ti ni oku muş tur.  

Ku ran'da Pey gam be ri mi z (sav)'e, Eh l-i Ki ta ba kar şı gös te -
ril me si ge re ken tu tu mu, kav mi ne şöy le açık la ma sı bil di ril mek -
te dir:

De ki: "O bi zim de Rab bi miz, si zin de Rab bi niz iken, bi zim le
Allah hak kın da (söz de ka nıt lar la) tar tış ma la ra mı gi ri yor su nuz?
Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin de amel le ri niz si zin dir. Biz, O'na gö -
nül den bağ lan mış (muh lis) olan la rız." (Ba ka ra Su re si, 139)

Ki tap Eh li ni de Al lah'a şirk koş ma dan 
iman et me ye ça ğır mış tır

Pey gam be ri miz (sav), Ki tap Eh li ni di ne ça ğı rır ken, on la ra
Al lah'a şirk koş ma ma la rı nı söy le miş ve on la rı Müs lü man lar la
or tak bir nok ta da bu luş ma ya da vet et miş tir:

De ki: "Ey Ki tap Eh li, bi zim le si zin ara nız da müş te rek (olan)
bir ke li me ye (tev hi de) ge lin. Al lah'tan baş ka sı na kul luk et me -
ye lim, O'na hiç bir şe yi or tak koş ma ya lım ve Al lah'ı bı ra kıp
bir kıs mı mız (di ğer) bir kıs mı mı zı Rab ler edin me ye lim." Eğer
yi ne yüz çe vi rir ler se, de yin ki: "Şa hid olun, biz ger çek ten Müs -
lü man la rız." (Al-i İm ran Su re si, 64)
De ki: "Ey ki tap Eh li, hak sız ye re di ni niz ko nu sun da aşı rı git -
me yin ve da ha ön ce sap mış, bir ço ğu nu sap tır mış ve düm düz
yol dan kay mış bir top lu lu ğun he va (is tek ve tut ku)la rı na uy -
ma yın." (Ma ide Su re si, 77)

Hz. Mu ham med (sav), Hz. Muaz (ra)'ı Ye men'e gön der -
miş ve gi der ken ona Ki tap Eh li ni ön ce lik le sa de ce Al lah'a iba -
det et me ye ça ğır ma sı nı söy le miş tir:

"Sen Ehl-i Ki tap bir kav me gi di yor sun. On la rı da vet ede ce ğin
ilk şey Al lah'a iba det ol sun…"65
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i ta bın ön ce ki bö lüm le rin de Peygamber
Efendimiz (sav)'in Ku ran ayet le rin de bil di ri len

ve tüm in san lar için ör nek olan gü zel ah lak
özel lik le rin den bah se dil di. Onun ada let li,
şef kat li, mer ha met li, ba rış çı, uz laş ma cı, iti -

dal li, sa bır lı, te vek kül lü, ce sur, te va zu lu ve
ka rar lı ka rak te ri çe şit li ör nek ler le in ce len di. 

Ku ran ayet le ri nin ya nı  sı ra sa ha be ler den ak -
ta rı lan açık la ma lar da da Pey gam be ri miz  (sav)'le il gi li pek çok bil -
gi ve ril mek te dir. Pey gam be ri mi z (sav)'in ai le siy le ve çev re sin de ki
mü min ler le olan iliş ki si, gün lük ha ya tın dan de tay lar, dış gö rü nü -
mü, gö ren le ri hay ran bı ra kan hey be ti (hür met le be ra ber şid det li he ye -
can his si ni ve ren ha li, aza me ti), sev di ği yi ye cek ler, gi yi mi ve gü lü şü
gi bi pek  çok de tay İs lam alim le ri ta ra fın dan "şe ma il" ke li me siy le
ifa de edi lir. Şe ma il ke li me si "şi mal"den tü re miş tir. Bu ke li me "ka -
rak ter, huy, hal, ha re ket, dav ra nış ve ta vır" gi bi an lam lar ta şır. Şe -
ma il ke li me si ilk baş lar da da ha ge niş an lam lar içer se de, za man
için de özel leş miş ve Peygamber Efendimiz (sav)'in na sıl bir ya şam
sür dü ğü ile il gi li de tay la rı ve ki şi sel özel lik le ri ni ifa de eden bir te -
ri me dö nüş müş tür. 

Rab bi mi z'in alem le re üs tün kıl dı ğı bu seç kin ku lu nun
ka rak te ri ne ve gö rü nü şü ne da ir ak ta rı lan her bir de tay,
ay nı za man da onun üs tün ah la kı nın da bir yan sı ma sı dır.

Peygamberimiz (sav)'in
Şemail-i Şerifi



Peygamber Efendimiz (sav)'in şe ma ili nin an la tıl dı ğı bu bö lü mün
ha zır lan ma sın da ki amaç ise, onun çe şit li kay nak lar da ak ta rı lan gü -
zel özel lik le ri ni in ce le yip, ya şa mın dan gü nü mü ze öğüt ler çı kar -
mak tır. 

Peygamber Efendimiz (sav)'in Yaratılış Güzellikleri

Peygamber Efendimiz (sav)'in Ashabı, bu kutlu insanın dış
görünümünün güzelliği, görenleri hayran bırakan heybetinden
nuruna ve duruşundan gülüşüne kadar Allah'ın onda tecelli ettir-
diği çeşitli güzellikler hakkında pek çok detay aktarmışlardır.
Sayıca oldukça kalabalık olan sahabeler, bu güzellikler hakkında
birçok farklı detay vermiş, Peygamber Efendimiz (sav)'le aynı dö-
nemde yaşamamış olan Müslümanlara Allah'ın Resulünü birçok
yönüyle tanıtmışlardır. Bazı sahabeler onu genel özellikleriyle tarif
ederken, diğerleri uzun ve detaylı anlatımlarda bulunmuşlardır.
Bu anlatımlardan bazıları şu şekildedir:

Peygamber Efendimiz (sav)'in dış görünümü ve güzelliği

Sa ha be le ri Pey gam be ri mi z (sav)'in gü zel li ği ni şöy le an la tı yor -
lar dı:

"Al lah Re su lü sal lal la hu aley hi ve sel lem çok ya kı şık lı ve alım lı idi.

Mü ba rek yü zü ayın on dör dün de ki do lu nay gi bi par lar dı... Bur nu

ga yet gü zel idi... Gür sa kal lı, iri göz lü, düz ya nak lı idi. Ağ zı ge niş,

diş le ri in ci gi bi par lak tı... Boy nu san ki bir gü müş hüz me si idi... İki

omu zu ara sı ge niş, omuz ke mik baş la rı ka lın idi..."66

Enes b. Ma lik (ra) an la tı yor:
"Re su lul lah Efen di mi zin bo yu; ne çok uzun, ne de faz la kı sa idi.

Te ni de ne du ru be yaz, ne de ko yu es mer di. Saç la rı ise ne düz, ne

de kı vır cık idi. Kırk ya şı na gel di ğin de, Al lah Te ala O'nu pey gam -

ber ola rak gön der di. Pey gam ber ol duk tan son ra, Mek ke'de 10 se ne,

Me di ne'de de 10 yıl kal dı ve 60 yaş la rın da ve fat et ti. Bu fa ni ha ya -

ta ve da et tik le rin de, sa çın da ve sa ka lın da 20 tel ak saç yok tu."67

"Re su lul lah (sav) be yaz, gü zel ve mu te dil (ya vaş ve mü la yim, iti -

dal li) idi ler."68
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Hz. Ali (ra)'nin, Peygamber Efendimizin beden ve ahlak güzelliğini, 
davranış mükemmelliğini, insanların ona duyduğu sevgi ve hürmeti 

anlattığı hilye-i şerif.
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Hazreti Muhammed (sav)

Enes b. Ma lik (ra) an la tı yor:
"Pey gam ber Efen di miz or ta boy lu idi; uzun da de ğil di, kı sa da
de ğil di; hoş bir gö rü nü şü var dı. Sa çı ise ne kı vır cık, ne de düz dü. 

Mü ba rek (İla hi hay rın bu lun du ğu şey, be re ket len miş, ço ğal mış,
ha yır lı, uğur lu) yüz le ri nin ren gi ise nu ra ni be yaz dı."69

Be ra b. Azib (ra) an la tı yor:
"… Re sul lul lah Efen di miz den da ha gü zel bi ri ni gör me dim.
Omuz la rı nı dö ğen saç la rı var dı. İki omuz ara sı ge niş çe idi.
Bo yu ise ne kı sa idi, ne de uzun du."70

Hz. Ali (ra)'ın to run la rın dan İb ra him b. Mu ham med (ra) ri -
va yet edi yor: 

"De dem Hz. Ali, Pey gam ber Efen di mi zi an la tır ken Onu şöy -
le tav sif (va sıf lan dı rır dı) eder di:
"Pey gam ber Efen di miz, ne aşı rı de re ce de uzun, ne de kı sa idi;
O bu lun du ğu top lu lu ğun or ta boy lu su idi. Saç la rı, ne kı vır cık
ne de düm düz dü;  ha fif çe dal ga lı idi. Mü ba rek yüz le ri nin ren -
gi kır mı zı ya ça lar şe kil de be yaz; göz le ri si yah; kir pik le ri sık ve
uzun; omuz baş la rı iri ya pı lı idi… O, in san la rın en cö mert gö -
nül lü sü, en doğ ru söz lü sü, en yu mu şak ta bi at lı sı ve en ar ka -
daş can lı sı idi. Ken di le ri ni an sı zın gö ren ler, O'nun hey be ti
kar şı sın da çok şid det li he ye can la nır lar; üs tün va sıf la rı nı bi le -
rek soh be tin de bu lu nan lar ise, O'nu her şey den çok se ver ler di.
O'nun üs tün lük le ri ni ve gü zel lik le ri ni ta nıt ma ya ça lı şan kim -
se; Ben, ge rek on dan ön ce, ge rek on dan son ra, onun gi bi bi ri -
si ni gör me dim, de mek su re tiy le, O'nu ta nıt ma hu su sun da ki
ac zi ni ve ye ter siz li ği ni iti raf eder di. Al lah'ın sa lat (dua, Pey -
gam be ri mi ze (sav) ya pı lan dua, is tiğ far, rah met, na maz) ve se -
la mı O'nun üze ri ne ol sun."71

Hz. Ha san (ra) nak le di yor: 
"Re su lul lah Efen di miz, ya ra dı lış tan hey bet li ve muh te şem di.
Mü ba rek yü zü, do lu nay ha lin de ki ayın par lak lı ğı gi bi nur sa -
çar dı. Or ta boy lu dan uzun, in ce uzun dan kı sa idi. Saç la rı kı -
vır cık ile düz ara sı idi; şa yet ken di li ğin den iki ye ay rıl mış lar sa
on la rı ba şı nın iki ya nı na sa lar, de ğil se ayır maz lar dı. Uzat tık -
la rı tak dir de saç la rı ku lak yu mu şak la rı nı ge çer di. Pey gam ber
Efen di mi zin ren gi, ez her'ul-levn (pek be yaz ve par lak renk)
idi, ya ni nu ra ni be yaz dı. Al nı açık tı. Kaş la rı; hi lal gi bi, gür ve
bir bi ri ne ya kın dı.
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Boy nu, saf mer mer den mey da na ge len hey kel le rin boy nu gi bi gü -
müş ber rak lı ğın da idi. Vü cu du nun bü tün aza la rı bir bi ri ile uyum -
lu olup ya kı şık lı bir ya pı ya sa hip ti..."72

Ebu Hü rey re (ra) an la tı yor:
"Haz re ti Pey gam ber, gü müş ten  ya ra tıl mış gi bi nur lu be yaz dı;
saç la rı da ha fif dal ga lı idi."73

"Efen di miz (sav) be ya za pem be ka rı şık renk te idi. Göz le ri si yah,
kir pik le ri sık ve uzun idi."74

"Al lah Re su lü nün al nı ge niş olup hi lal kaş lıy dı, kaş la rı gür dü. Iki ka -
şı ara sı açık olup, ha lis bir gü müş gi biy di. Göz le ri pek gü zel, be bek le -
ri sim si yah tı. Kir pik le ri bir bi ri ne ge çe cek şe kil de gür dü… Gül dü ğün -
de diş le ri ça kan şim şek gi bi pa rıl dar dı. Iki du da ğı da em sal siz şe kil de
gü zel di… Sa ka lı gür dü. Boy nu pek gü zel di, ne uzun ne kı say dı. Boy -
nu nun gü neş ve rüz gar gö ren kıs mı al tın ala şım lı gü müş ib rik gi bi
gü mü şün be yaz lı ğı ve al tı nın da kır mı zı lı ğı nı yan sı tır şe kil de pa rıl -
dar dı… Göğ sü ge niş ti, göğ sü nün düz lü ğü ay na yı, be yaz lı ğı da ayı
an dı rır dı… Omuz la rı ge niş ti… Kol ve pa zu la rı iri ce idi. Avuç la rı
ipek ten da ha yu mu şak tı."75

Peygamber Efendimiz (sav)'in hicret yolculuğu sırasında ça-
dırını ziyaret ettiği Ümmü Mabed isimli cömertliği, iffeti ve cesa-
reti ile tanınan biri, Peygamber Efendimiz (sav)'i tanımamıştır.
Ancak Peygamberimiz (sav)'i anlatılanlardan tanıyan kocasına,
onu şöyle tarif etmiştir:

"Ay dın yüz lü ve gü zel ya ra dı lış lı idi; za yıf ve in ce de de ğil di. Göz -
le ri nin si ya hı ve be ya zı bir bi rin den iyi ce ay rıl mış tı. Sa çı ile kir pik
ve bı yık la rı güm rah tı (bol, gür). Se si ka lın dı. Sus tu ğu za man va -
kar lı (ağır baş lı lık, ha lim ve hey bet li oluş), ko nuş tu ğu za man da
hey bet li idi. Uzak tan ba kıl dı ğın da in san la rın en gü ze li ve en se -
vim li si gö rü nü mün dey di; ya kın dan ba kıl dı ğın da da tat lı ve hoş bir
gö rü nü şü var dı. Çok tat lı ko nu şu yor du. Or ta boy lu idi; ba kan kim -
se ne kı sa ne de uzun ol du ğu nu his se der di. Üç ki şi nin ara sın da en
gü zel gö rü ne ni ve nur yüz lü ola nıy dı. Ar ka daş la rı, or ta la rı na al -
mış du rum da hep onu din ler ler; bu yur du ğu za man da he men buy -
ru ğu nu ye ri ne ge ti rir ler di. Ko nuş ma sı tok ve ka rar lı idi."76

Ken di si ni gö ren le rin an lat tık la rın da da gö rül dü ğü gi bi,
Peygamber Efendimiz (sav) ola ğa nüs tü ya kı şık lı, gö ren le rin ne fe -
si ni ke se cek ka dar gü zel yüz lü ve gü zel en dam lı idi. Ay rı ca at le tik

ve son de re ce et ki li bir ya pı sı var dı ve çok kuv vet li idi.  
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Pey gam be ri miz (sav)'in Şe ma ili 

Os man lı dö ne mi nin önem li alim le rin den olan
Ah met Cev det Pa şa Peygamber Efendimiz (sav)'in an la -

tı lan özel lik le ri ni bir özet ha li ne ge ti ren bir ça lış ma yap -
mış tır. Bu ça lış ma sı Kı sas-ı En bi ya ad lı ese ri nin IV. cü zün -

de, "Ba zı Ev saf-ı Se niy ye-i Mu ham me diy ye" baş lı ğı al tın da
ger çek leş miş tir: 

"… Mü ba rek cis mi gü zel, hep aza sı mü te na sip (uy gun, ara -
la rın da mun ta zam bir nis bet bu lu nan), en da mı ga yet mat bu,
al nı ve göğ sü ve iki omuz la rı nın ara sı ve avuç la rı ge niş, boy -
nu uzun ve mev zun (ya kı şık lı, her bir vas fı öl çü lü) ve gü -
müş gi bi saf, omuz la rı ve pa zu la rı ve bal dır la rı iri ve ka lın,
bi lek le ri uzun, par mak la rı uzun ca, el le ri ve par mak la rı ka -
lın ca idi. Mu ba rek cil di ise ipek ten yu mu şak idi. 
Ke mal-i iti dal üze re bü yük baş lı, hi lal kaş lı, çek me bu run lu,
oval yüz lü idi. 

Kir pik le ri uzun, göz le ri ka ra ve gü zel, bü yü cek ve iki ka şı nın
ara sı açık, fa kat kaş la rı bir bi ri ne ya kın idi, 

O Ne biyy-i Müc te ba (se çil miş, kıy met li pey gam ber), ez he -
rül levn (ren gi nur lu, par lak) idi; ya ni ne ak, ne de ka ra es -
mer, bel ki iki si or ta sı ve gül gi bi kır mı zı ya ma il (ben zer) be -
yaz ve, nu ra ni ve ber rak olup, mü ba rek yü zün de nur le me an
(par lar dı) eder di. Diş le ri, in ci gi bi ab dar (par lak, sağ lam vü -
cut lu) ve tab dar (ışık lı, par lak, bük lüm lü, kıv rım lı) olup,
söy ler ken ön diş le rin den nur sa çı lır; gü ler ken, fem-i sa ade -
ti (sa adet li ağ zı), bir la tif (mü la yim, yu mu şak, na zik, gü -
zel) şim şek gi bi zi ya lar (ışık lar) sa ça rak açı lır idi… 
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Alem-i be ka ya (ge ri de ka lan la rın dün ya sı nı) rih let (göç mek,
öl mek) bu yur duk la rın da sa çı, sa ka lı he nüz ağar ma ya baş la -
mış ba şın da bi raz ve sa ka lın da yir mi ka dar be yaz var idi. 

Ha vas sı (du yu lar) fev ka la de ka vi (sağ lam, kuv vet li) idi. Pek
uzak tan işi tir ve kim se nin gö re me ye ce ği me sa fe den gö rür idi.
El ha sıl (sö zün özü), en mü kem mel ve müs tes na su ret te ya ra -
tıl mış bir vü cud-ı mes'ud (mut lu vü cu du) ve mü ba rek idi…
Onu an sı zın gö ren kim se yi sev gi alır dı ve Onun la ül fet ve
mu sa ha bet (soh bet ler, ko nu şup gö rüş me ler) ey le yen kim se,
Ona can ü gö nül den aşık ve mü hib olur du. Ehl-i fazl'a (ke -
rem, ilim sa hi bi), de re ce le ri ne gö re ih ti ram (hür met, say gı)
ey ler di. Ak ra ba sı na da hi pek zi ya de (çok bol, faz la dan) ik ram
ey ler di. La kin (an cak) on la rı, ken di le rin den ef dal (da ha fa zi -
let li, da ha la yık, da ha iyi) olan la rın üze ri ne tak dim et mez di. 

Hiz met kar la rı nı pek hoş tu tar dı. Ken di si ne yer ve ne gi yer -
se, on la ra da hi onu ye di rir ve onu giy di rir idi. 

Sa hi (cö mert, eli açık, her ke se iyi lik et mek is te yen) ve ke rim
(her şe yin iyi si, fay da lı sı), şe fik (şef kat li, esir ge yen, mer ha -
met li) ve ra him (rah met edi ci, ba ğış la yan), şe ci (kah ra man,
yi ğit) ve ha lim (yu mu şak huy lu, hoş mu ame le ya pan) idi.
Ahd ü va'din de (söz ver me de) sa bit, kav lin de (sö zün de) sa dık
idi. El ha sıl (ne ti ce si)- hüsn-i ah lak ça (ah lak gü zel li ği) ve akl-
ü ze ka vet çe (kes kin an la yı şı olan akıl) cüm le(bü tün, tam) na -
sa (in san la ra) fa ik (üs tün, üs tün de) ve her tür lü medh ü se -
na ya (öv gü ye) la yık idi. 
Ye me de, giy me de ka dar-ı za ru ret (yok sul luk de re ce sin de) ile ik ti -
fa (ye ti nir) ve zi ya de sin den (faz la sın dan) iba ey ler di (çe ki nir -
di)."77
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Hz. Ali (ra)'nin, Peygamber Efendimizin üstün ahlakını, insanları hayran
bırakan güzelliğini, davranışlarındaki kusursuzluğu anlattığı hikmetli

sözlere yer veren bir başka hilye-i şerif.



Peygamber Efendimiz (sav)'in nübüvvet 
(peygamberlik) mührü

Al lah, Hz. Mu ham med (sav)'i alem ler üze ri ne seç miş
ve onun "pey gam ber le rin so nun cu su" (Ah zab Su re si, 40)
ol du ğu nu bil dir miş tir. On dan son ra hiç bir pey gam ber gön -
de ril me ye cek tir ve Ku ran in san la ra hi da yet reh be ri ola rak
gön de ri len en son ki tap tır. Al lah, Pey gam ber Efen di mi zin
bu eş siz özel li ği ni onun mü ba rek vü cu dun da bir iz le te cel -
li et tir miş tir. 

İs la mi kay nak lar da ve ri va yet ler de Pey gam ber Efen di -
mi zin kü rek ke mik le ri ara sın da bu lu nan bu işa re te "nü büv -
vet müh rü" is mi ve ri lir. Pey gam be ri mi z (sav)'in müh rü ne
ben zer pey gam ber lik işa ret le ri nin di ğer pey gam ber ler de de
ol du ğu, an cak Pey gam be ri mi z (sav)'in ki nin da ha fark lı ol du -
ğu el-Müs ted rek ta ra fın dan Vehb b. Mü neb bih (ra)'den şöy le
nak let miş tir:

"… Al lah hiç bir pey gam ber gön der me miş tir ki, onun sağ
elin de Pey gam ber lik be ni (şa met'ün-nü büv ve) ol ma mış ol -
sun. An cak bi zim Pey gam be ri miz Mu ham med Aley his se lam
bu nun is tis na sı nı teş kil et mek te dir. Zi ra Onun pey gam ber -
lik be ni, (sağ elin de de ğil) kü rek ke mik le ri ara sın da dır. Pey -
gam be ri miz bu du rum so ru lun ca: "Kü rek ke mik le rim ara -
sın da bu lu nan bu ben, ben den ön ce ki Pey gam ber le rin be ni
gi bi dir…"78 de miş tir." 

Ca bir b. Se mü re (ra) an la tı yor:
"Ben Re su lul lah Efen di mi zin kü rek ke mik le ri ara sın da bu lu -
nan nü büv vet müh rü nü gör düm. O, gü ver cin yu mur ta sı
bü yük lü ğün de kır mı zım tı rak bir yum ru idi."79

Hz. Ali (ra)'ın to run la rın dan İb ra him b. Mu ham med (ra)
nak le di yor:

"De dem Hz. Ali, Pey gam ber Efen di mi zin va sıf la rı nı an la tır -
ken, Re su lul lah'ın Hil ye si (gü zel sı fat lar, süs, zi net, cev her,
gü zel yüz, su ret, gö rü nüş) hak kın da ki ha di si bü tün uzun lu -
ğu ile zik re der ve:
"Kü rek ke mik le ri ara sın da nü büv vet müh rü var dı. Ve O,
pey gam ber le rin so nun cu su dur" der di.80
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Ebu Nad re (ra) an la tı yor:

"As hab dan Ebu Sa id el-Hud ri'ye Re su lul lah Efen di mi zin
pey gam ber lik müh rü nün na sıl bir şey ol du ğu nu sor dum. Mü -
ba rek sırt la rın da gül to mur cu ğu gi bi bir et par ça sı ol du ğu nu
söy le di."81

"İki kü re ği ara sın da pey gam ber lik müh rü yer alı yor du. Bu
mü hür sağ om zu na da ha ya kın dı."82

Mu ham med b. Mü sen na, Mu ham med b. Hazm, Şu'be Si -

mak (ra)'dan: 

"Ca bir İbn-i Se mu re'nin şöy le de di ği ni duy dum: Re su lul lah
(sav)'in sır tın da mü hür gör düm: gü ver cin yu mur ta sı gi bi
idi."83

Peygamber Efendimiz (sav)'in saçı

Peygamber Efendimiz (sav)'in saçının uzunluğu ile ilgili

farklı tarifler vardır. Tarifler arasında böyle bir farklılık olma-

sı ise doğaldır, çünkü bu bilgileri aktaranlar Peygamber

Efendimiz (sav)'i farklı zamanlarda gördükleri için, saçının

uzunluğu da farklı olmuş olabilir. Ancak bu tariflerden anlaşı-

lan Peygamberimiz (sav) saçını en kısa kulağı hizasında, en

fazla ise omuzlarına kadar uzatmıştır.

Enes b. Ma lik (ra) an la tı yor:

"Haz re ti Pey gam be rin saç la rı, ku lak la rı nın or ta hi za sı na ka -
dar uza mış tı."84

Haz re ti Ai şe (ra) va li de miz an la tı yor:

"Re su lul lah'ın mü ba rek saç la rı, ku lak la rı ile omuz la rı ara sın -
day dı. Al lah'ın se lat ve se la mı üze ri ne ol sun."85

Be ra b. Azib (ra) an la tı yor:

"Pey gam ber Efen di miz or ta boy lu idi. Omuz la rı da ge niş çey -
di. Saç la rı ise, ku lak yu mu şak la rı na de ğer di."86

Ebu Ta lib'in kı zı üm mü Ha ni (ra) an la tı yor:

"Re su lul lah Efen di miz Mek ke'ye gel dik le rin de evi mi zi teş rif
et miş ler di. Bu sı ra da mü ba rek baş la rı dört be lik li (ör gü lü)
idi." 87
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Hazreti Muhammed (sav)

Pey gam be ri miz (sav)'in saç ve sa kal ba kı mı

Pey gam ber Efen di miz te miz li ğe çok önem ver di ği için,
saç ve sa kal ba kı mı na da önem ver miş ler dir. Ba zı kay nak lar -
da onun ya nın da da ima ta rak, ay na, mis vak, kür dan, ma kas,
sür me dan gi bi eş ya lar bu lun dur du ğu bil di ril mek te dir.88 Pey -
gam be ri miz (sav) as ha bı na da ay nı tav si ye ler de bu lun muş ve
"Kim saç bı rak mış sa, onun ba kı mı na dik kat et sin"89 şek lin de bu -
yur muş lar dır. Pey gam be ri mi z (sav)'in saç ve sa ka lı ile il gi li
di ğer ak ta rı lan lar şu şe kil de dir:

Hz. Ad da İbn Ha lid'den (ra):
"Mü ba rek sa ka lı ga yet gü zel di."90

Hz. Ai şe (ra) va li de miz an la tı yor:
"Re sul-i Ek rem (sas)… saç la rı nı ta ra yıp yağ la dı ğın da…"91

Si mak b. Harb (ra) ak ta rı yor:
"Ca bir b. Se mü re'den işit tim. Ona, Haz re ti Pey gam be rin
saç la rı nın ağar ma du ru mu so rul muş tu. O da: Mü ba rek baş -
la rı nı yağ la dık la rı za man saç la rı nın akı göz le far ke dil mez;
fa kat baş la rı na yağ sür me dik le ri an lar da be yaz la rı gö rü nür -
dü"92 de di. 

Pey gam be ri miz (sav), dış gö rü nü mü ne ve te miz li ği ne
ver di ği önem le, mü min le re gü zel bir ör nek ol muş tur. Bir ri -
va yet te Pey gam ber Efen di mi zin bu ko nu da ki tav rı şöy le be -
lir ti lir:



"Bir  gün Pey gam ber (sav) sa ha be le ri nin ya nı na çı ka ca ğı za man
küp te ki su ya ba ka rak sa rı ğı nı ve sa ka lı nı dü zelt ti ve şöy le de di:
'Al lah kar deş le ri nin yan la rı na çı kar ken ku lu nun kar deş le ri için
süs len me si ni se ver.'93

Peygamber Efendimiz (sav)'in giyim tarzı

Peygamberimiz (sav)'in giyimi hakkında da sahabeler pek
çok detay aktarmışlardır. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimiz
(sav)'in müminlere nasıl giyinmeleri gerektiğiyle ilgili
olarak tavsiyeleri de onun bu konuya verdiği
önemi ortaya koymaktadır. Örneğin
Peygamber Efendimiz (sav) hadis-i şerifle-
rinde şöyle buyurmuştur:

"Al lah gü zel dir, gü zel li ği se ver, gü zel gi -
yin mek ki bir de ğil dir, ki bir (maz har ol du -
ğun ni me ti ken din den bi lip) hak kı red det -
mek, hal kı ha kir gör mek tir."94

"Al lah gü zel dir, gü ze li se ver ve ku lu na
ver di ği ni me tin ese ri ni üze rin de gör mek -
ten hoş la nır."95

Peygamber Efendimiz (sav)'in to ru -
nu Hz. Ha san, onun gi yim ko nu su hak -
kın da ki gö rü şü nü şöy le ifa de et miş tir:

"Pey gam ber Efen di miz bi ze el de et ti ği mi -
zin en iyi si ni giy me mi zi ve bu la bil di ği -
miz en hoş ko ku la rı sür me mi zi em re der -
di."96

Bu ko nu da ki Pey gam be ri mi z
(sav)'in bir baş ka ha di si de şu şe kil de -
dir: 

"Ey mü min ler! Gön lü nüz ce yi yi niz,
içi niz, gi yi ni niz ve Al lah yo lun da sarf
e di niz. An cak, is ra fa ve ya ki bir ve gu -
ru ra kaç ma yı nız."97

Peygamber Efendimiz (sav) as -
ha bın dan bi ri dış gö rü nü mü ne
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önem ver me di ğin de ve ya ba kım sız ol du ğun da onu da he men
uya rır dı. Bu ko nu ya ait bir ri va ye ti Ebu'l Ha vas (ra), ba ba sın -
dan şöy le nak let mek te dir:

Üze rim de adi bir el bi se ol du ğu hal de Re su lul lah aley his sa la -

tu ves se lam'ın ya nı na gel miş tim. Ba na:

"Se nin ma lın yok mu?" di ye sor du. 

"Evet var" ce va bı ma:

"Han gi çe şit mal dan?" so ru su nu yö nelt ti.

"Her çe şit mal dan Al lah ba na ver miş tir" de mem üze ri ne:

"Öy le ise Al lah Te ala Haz ret le ri sa na bir mal ver di ği va kit

Al lah'ın ver di ği bu ni me tin ese ri ve fa zi le ti se nin

üze rin de gö rül me li dir" bu yur du lar.98

Bu na ben zer bir baş ka ola yı ise
Hz. Ca bir (ra) şöy le ak tar mış tır:

Re su lul lah aley his sa la tu ves se lam,

bi nek hay van la rı mı zı gü den bir ada -

mı mı zı gör dü. Üze rin de es ki miş iki

par ça lı giy si var dı.

"Onun bu es ki ler den baş ka gi ye ce -

ği yok mu?" di ye bu yur du lar.

"Evet var" de dim. "Ça ma şır tor ba -

sın da iki giy si si da ha var. Ben on la rı

giy dir miş tim."

"Öy ley se ça ğır onu da, bun la rı giy -

sin" di ye em ret ti ler. (ça ğır dım,

emr-i Ne be vi yi söy le dim.), o da on -

la rı gi yin di. Ge ri git mek üze re dö -

nün ce, Re su lul lah aley his sa la tu

ves se lam:

"Ne si var da bu ye ni le ri giy mi -

yor? Bu da ha hoş de ğil mi?" di ye

bu yur du lar.99

Pey gam be ri mi z (sav)'in gi -
yim tar zı ile il gi li sa ha be le rin
ak tar dı ğı bil gi ler den ba zı la rı
ise şun lar dır:

Hazreti Muhammed (sav)

158



İb nu Ab bas (ra) an la tı yor:
Ben Re su lul lah aley his sa la tu ves se lam üze rin de müm kün olan
en gü zel el bi se yi gör düm."100

Üm mü Se le me (ra) an la tı yor:
"Pey gam ber Efen di mi zin en çok sev dik le ri el bi se çe şi di, göm -
lek (ka mis) idi."101

As hab dan Kur re (ra) an la tı yor:
"Ben, bi at ey le mek üze re, Mü zey ne ka bi le sin den bir grup in -

san la bir lik te Re su lul lah Efen di mi zin hu zur la rı na çık -
tım. Pey gam ber Efen di mi zin göm lek le ri nin ya ka sı

düğ me siz ol du ğun dan…"102

Enes b. Ma lik (ra) an la tı yor:
"Pey gam ber Efen di miz, giy dik le ri el bi se -

ler içe ri sin de, Hi be re-i Ye ma ni'yi çok
se ver ler di"103 (Hi be re, Ye men'de do -

ku nan pa muk tan ya pı lan, kır mı zı
çu buk lu ye şil bir ku maş tır. Es -
ki le rin "ala ca" de dik le ri de sen li
ku maş lar için kul la nı lan bir ta -
bir dir. Bu da ku ma şın düz de -

ğil de sen li ol du ğu nu ve bir kaç
renk ten oluş tu ğu nu gös te rir.)

El-Be ra b. Azib (ra) an la tı yor:
"Kır mı zı de sen li el bi se nin, Pey gam ber
Efen di miz ka dar bir baş ka sı na ya kış tı -
ğı nı gör me dim. Bu kı ya fet le Re su lul -
lah (sav)'ı gör dü ğüm de, mü ba rek
saç la rı, omuz la rı na de ğe cek ka dar
sark mış tı."104

Se mü re b. Cün düb (ra) ri va yet edi -
yor:
"Haz re ti Pey gam ber: "Be yaz el bi -
se gi yi niz. Zi ra o, son de re ce te -
miz  ve hoş tur" bu yur muş lar -
dır"105. 
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Hz. Ai şe (ra) an la tı yor:
"Re su lul lah Efen di miz, bir sa bah vak ti, üst le rin de si yah
yün den do kun muş bir izar (peş te mal, fu ta, gö ğüs ten aşa ğı
ör tü len el bi se ler) ol du ğu hal de, ev le rin den dı şa rı çık mış lar -
dı."106

Peygamber Efendimiz (sav)'in dış kı ya fet le ri 

Eşa's b. Sü leyn (ra) an la tı yor:
"Ba na ha lam an lat tı. Ona da am ca sı an lat mış. Ha la mın am -
ca sı de miş ti ki: Bir gün Me di ne so kak la rın da iza rı mı sü rü -
ye rek yü rü yor dum. Bu sı ra da ar kam dan bir ses işit tim: "İza -
rı nı yu ka rı kal dır. Zi ra iza rın yer de sü rün me me si, onun da -
ha te miz kal ma sı nı ve uzun müd det da yan ma sı nı sağ lar" di -
yor du. Ar ka ma dö nüp bak tı ğım da bu söz le ri söy le ye nin Re -
su lul lah Efen di miz ol du ğu nu gör düm."107

Se le me b. El-Ek va'dan (ra):
"Hz. Os man, uzun lu ğu ba cak la rı nın ya rı sı na ka dar ula -
şan bir izar gi yer ve "Ar ka da şı mın (sa hi bi), ya ni Re su -
lul lah (sav)'ın izar la rı da ay nen böy ley di" der di.108
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Pey gam ber Efen di miz (sav)’in yü zü ğü ve müh rü

Enes b. Ma lik (ra) an la tı yor:
"Pey gam ber Efen di mi zin Mühr-i Şe rif -

le ri (şe ref li, mü ba rek mü hür) gü -
müş ten ya pıl mış tı. Ka şı ise Ha -

beş ta şın dan dı. 

Re su lul lah Efen di miz ya -
ban cı dev let re is le ri ne mek tup
yaz mak is te yin ce, bir mü hür
yü zük ya pıl ma sı nı bu yur du.

"Pey gam ber Efen di mi zin par -
ma ğın da ki yü zü ğün pa rıl tı sı ha la

gö zü mün önün de du ru yor". 
"Pey gam ber Efen di mi zin Mühr-i Şe rif -

le ri nin ka şı na, üç sa tır ha lin de, "Mu ham med
Re su lul lah" iba re si ka zın mış tı. Bi rin ci sa tır da "Mu -
ham med", ikin ci sa tır da "Re sul", üçün cü sa tır da da
"Al lah" ke li me le ri yer alı yor du."109

Peygamber Efendimiz (sav)'in yürüyüş şekli

Ebu Hü rey re (ra) an la tı yor:
"Ben Re su lul lah Efen di miz den da ha gü zel bi ri si ni gör me dim;
san ki gü neş, onun mü ba rek yü zün de dev re di yor gi biy di. Pey -
gam ber Efen di miz den da ha hız lı yü rü yen bi ri si ni de gör me -
dim; yü rür ken ade ta yer yü zü ayak la rı al tın da dü rü lür dü.
Biz ler, ar ka la rın dan gi der ken, ge ri kal ma mak için bü yük ça -
ba har car dık."110

Hz. Ali'nin to run la rın dan İb ra him b. Mu ham med (ra),
"De dem Hz. Ali, Re su lul lah Efen di mi zi ta nı tır ken şöy le der di: "Re -
su lul lah Efen di miz, yü rür ken, ade ta yo kuş aşa ğı iner ce si ne, ayak la -
rı nı sert çe kal dı rır lar dı"111 di ye rek, Pey gam be ri miz (sav)'in ra -
hat bir yü rü yü şü ol du ğu nu be lirt miş tir. 

Hz. Ye zid İb ni Mir sad (ra) ise şöy le de miş tir:
"Yü rü dü ğü za man va kar lı fa kat hız lı gi der di. Ya nın da ki ler
ona ye ti şe mez di."112 

Peygamberimiz

(sav)'in müh rü,

Top ka pı Sa ra yı'n -

da bulun mak -

tadır.
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Hz. Ebu Ata be (ra)'den:
"Yü rür ken kuv vet li adım lar la yü rür dü."113

"… Yü rür ken, ayak la rı nı yer den bi raz kal dı rıp ön le ri ne ha -
fif eği le rek yü rür ler di. Ayak la rı nı ses çı ka rıp toz kal dı ra cak
şe kil de ye re sert vur maz lar; adım la rı nı uzun ve se ri at mak la
bir lik te su ku net ve ve kar üze re yü rür ler di. Yü rür ken, san ki
me yil li ve en ge be li bir yer den ini yor gö rü nü mü nü ar ze der di.
Bir ta ra fa dö nüp bak tık la rın da, bü tün vü cud la rı ile bir lik te
dö ner ler di. Rast ge le sa ğa so la bak maz lar dı. Ye re ba kış la rı,
gö ğe ba kış la rın dan da ha çok tu. Ço ğun luk la göz ucu ile ba -
kar lar dı. As ha bı ile bir lik te yü rür ken, on la rı öne ge çi rir ken -
di le ri ar ka da yü rür ler di. Yol da kar şı laş tı ğı kim se le re, on lar -
dan ön ce he men se lam ve rir di."114

"Hep ha re ka tı mu te dil idi. Bir ye re azi me tin de (Yo la çık mak,

1871 yapımı, Lilium Auratum adlı eser.
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git mek) ace le ve sağ ve so la mey let me yip, ke mal-i ve kar
(ağır baş lı lı ğın ol gun lu ğu) ile doğ ru yo lu na gi der ve fa kat
sür'at (hız lı) ve sü hu let (ko lay lık la) ile yü rür idi. Şöy le ki;
ade ta yü rür gi bi gö rü nür, la kin ya nın da gi den ler, sür'at ile
yü rü dük le ri hal de ge ri ka lır lar idi."115

Peygamber Efendimiz (sav)'in oturuş tarzı

Kay le bin ti Mah re me (ra) an la tı yor:
"Re su lul lah (sav)'i son suz bir mah vi yet (al çak gö nül lü lük,
te va zu) ve te va zu için de otu rur ken gö rün ce, hey be tin den
vü cu dum tit re me ye baş la dı."116

Ca bir b. Se mü re (ra):
"Ben Pey gam ber Efen di mi zi, sol ta ra fı na kon muş bir yas tı -
ğa da yan mış va zi yet te gör düm."117

Gérome'nin Fayoum Şehri adlı eseri.
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Pey gam ber Efen di miz (sav)’in ko nuş ma şek li

Pey gam ber Efen di miz et ki le yi ci üs lu bu, hik met li ve kes -
kin hi ta bıy la ta nı nan bir in san dı. Onun teb li ği in san lar üze rin -
de çok bü yük bir et ki oluş tu rur, soh be tin den her kes çok bü yük
bir zevk alır dı. Sa ha be ler den biz le re ak ta rı lan çe şit li ri va yet ler
de onun bu özel li ği ni or ta ya ko yar. Bu ko nu da ba zı ak ta rım lar
şu şe kil de dir:

Al lah Re su lü in san la rın en be liğ (be la gat li kim se, me ra mı nı
ta ma men, nok san sız ve gü zel söz ler le an lat ma ya muk te dir
olan. Ka fi de re ce de olan. Ye ter olan), en düz gün ko nu şa nı ve
en tat lı söz lü ola nıy dı (ağ zın dan bal lar akı yor du)! O, şöy le di -
yor du: "Ben Ara bın en fa si hi yim (Ha ta sız ola rak söy le yen.
Açık ve gü zel ko nu şan)."118

Hz. Ai şe (ra), Re su lul lah (sav)'in söz le ri ni şöy le ta rif eder:
"O, siz le rin ko nuş tu ğu nuz gi bi laf la rı ça buk ça buk ve peş pe -

David Roberts'in, Nübya ve Mısır adlı eseri (solda) ve Sultan Hasan Medresesi adlı eseri (altta).



şe sı ra la maz dı, söz le ri az ve öz dü. Hal bu ki siz ler cüm le le ri
bir bi ri ne ek le yip du ru yor su nuz."119

"Al lah Re sü lü çok ve ciz (kı sa, öz, az söz le çok ma na ifa de si)
ko nu şur du. Böy le ko nuş ma sı nı ken di si ne Al lah Ka tın dan
Ceb ra il ge tir miş ti. Kı sa cüm le ler için de bü tün mak sa dı nı
yan sı tır dı. Ve ciz söz lü cüm le ler söy ler di, söz le rin de ne faz -
la lık ne de ek sik lik bu lu nur du. Ke li me le ri bir ahenk için de
bir bi ri ni iz ler, söz cük le ri ara sın da du rak lar ve böy le ce din le -

yen le ri söz le ri ni bel le yip ez ber ler ler di. Se si
gür dü ve tat lıy dı. Ge rek ti ğin de ko nu -

şur du, kö tü laf lar et mez di. Hid det li
ve hid det siz an la rın da (nef si için

de ğil, Al lah'ın rı za sı için) hep
hak kı söy ler di."120

"Gü zel ol ma yan laf lar eden -
ler den yüz çe vi rir di. Hoş -

Hazreti Muhammed (sav)
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lan ma dı ğı, çir kin say dı ğı bir sö zü ko nuş mak zo run da kal dı -
ğın da onu ki na ye yo luy la ifa de bu yu rur du.121 

Ken di si sus tu ğun da hu zur da ki ler ko nu şur du. Ka tın da tar -
tış ma ya pıl maz dı.122

Sa ha be le ri nin yüz le ri ne kar şı son de re ce gü ler ve gü lüm ser -
di, on la rın ko nuş tuk la rı nı be ğe nir, dik kat le din ler, ken di si ni
on lar dan bi ri sa yar dı.123 

Hz. Ai şe (ra) an la tı yor:
"Mü ba rek ke lam la rı seç kin di. Her işi ten onu an lar dı."124

Hz. Ebu Uma me (ra)'den:
"İn san la rın en gü leç yüz lü sü ve hoş can lı sı idi ler."125

Hz. Enes (ra) şu nu bil dir miş tir:
"Efen di miz (sav) hal kın en la ti fe ci si(hoş söz, şa ka, mi zah,
söz ile il ti fat) idi."126

Harun Yahya (Adnan Oktar)



168

Peygamber Efendimiz (sav)'in 
güzel kokusu

Peygamber Efendimiz (sav) te miz li ğe çok önem
ve rir di. Ken di si sü rek li mis gi bi, ter te miz, hoş ve gü zel

ko kar, Müs lü man la ra da te miz li ği tav si ye eder di. Sa ha -
be ler den ri va yet edi len bil gi ler de Pey gam be ri miz (sav)'in

bu gü zel özel li ği hak kın da de tay lar ak ta rıl mak ta dır. Bun -
lar dan ba zı la rı şu şe kil de dir:

Enes b. Ma lik (ra) şöy le ifa de et mek te dir:
"Re su lul lah Efen di miz Me di ne so kak la rı nın bi rin den geç ti -
ğin de O'nun misk gi bi ko ku su he men se zil di ğin den, halk o
yol dan Haz re ti Pey gam be rin geç ti ği ni söy ler ler di. Biz ler,
Pey gam ber Efen di mi zin ge li şi ni, ko ku su nun gü zel li ğin den
an lar dık."127

İb n-i Ebi Adi, Hu meyd, Enes (ra)'den:
Re su lul lah (sav)ın elin den da ha yu mu şak ne bir yün ku ma -
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şı, ne de bir ipe ğe (ha ya tım da) do kun ma dım. Re su -
lul lah (sav)'in ko ku sun dan da ha gü zel (ko kan) bir ko ku -
yu da kok la ma dım.128

Mu az b. Hi şam (ra), ba ba sın dan,  Ka ta de,  Enes'den
şöy le ri va yet et miş tir:

"Re su lul lah (sav) gü zel ko ku su ile ta nı nır dı. Re su lul lah (sav)
gü zel idi. Ko ku su da hoş idi. Bu nun la be ra ber ko ku yu se ver -
di." 129

"Cis mi na zif (te miz), ko ku su la tif (hoş) idi. Ko ku sü rün sün
sü rün me sin, te ni en gü zel ko ku lar dan ala ko kar dı. Bir kim se
onun la mu sa fa ha (el sı kış mak, to ka laş mak, mu hab be ti ni, ar -
ka daş lı ğı nı, sev gi si ni iz har et mek) et se, bü tün gün onun ra -
yi ha-i tay yi be si ni (te miz ko ku su nu) du yar dı ve mü ba rek eliy -
le bir ço cu ğun ba şı nı mes het se, ra hi ya-i tay yi be siy le (te miz
ko ku suy la) o ço cuk, sa ir (di ğer) ço cuk lar ara sın da ma lum (bi -
li nir di) olur idi."130
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Peygamber Efendimiz (sav)'in sevdiği 

yemekler
"Çok sı cak ye me ği sev mez di."131

"En çok hoş lan dı ğı yi ye cek et ti."132

"Ka ba ğı çok se ver di."133

"Av la nan kuş et le ri ni yer di."134

"Hur ma lar dan Ac ve hur ma sı nı se ver di."135

Hz. Ai şe (ra) Pey gam be ri mi z (sav)'in sev di ği yi ye cek ler le
il gi li şun la rı söy le miş tir:

"Tat lı ve ba lı se ver ler di."136 

"Haz re ti Pey gam be rin ka tık ola rak ye di ği ye mek le rin bir kıs mı

şöy le sı ra la na bi lir: Ko yu nun ön  ko lu ve sır t e ti, pir zo la, ke bap,

ta vuk, toy  ku şu, et çor ba sı, ti rit, ka bak, zey tin ya ğı, çö ke lek, ka -

vun, hel va, bal, hur ma, pa zı, an ber ba lı ğı…"137 

Hz. Ai şe (ra) ek ola rak şun la rı bil dir miş tir:
"Ka vun, kar pu zu yaş hur ma ile yer ler di."138

Hz. Ca bir (ra)'den: 
"Ta ze hur ma ve ka vun çok yer ler di ve 'bun -

lar gü zel mey ve dir' der ler di."139



"Hiç bir za man bir ye me ği yer me miş tir. Ho şu na gi der se
yer git mez se ye mez di. Hoş lan ma dı ğın da da bir baş ka sı na
kö tü le mez di." 140

Pey gam ber Efen di mi zin sev di ği ba zı yi ye cek ler için
söy le di ği söz ler den bir kıs mı ise şöy le dir:

"Etin en gü zel ye ri sırt eti dir."141

"Sir ke ne gü zel ka tık tır"142

"Man tar kud ret hel va sı dır."143

"Si na me ki ve sen nut (te re yağ tu lu mu na ko nu lan bal) ye -
me ye de vam edi niz. Çün kü bu iki şey de sam dan (ölüm -
den) baş ka her has ta lık tan şüp he siz şi fa var dır."144 

"Zey tin ya ğı nı yi yi niz ve kul la nı nız. Çün kü bu yağ mü -
ba rek tir."145

Hazreti Muhammed (sav)
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Pieter Gysels Antwerp,
(1621-1690)
Bahçe isimli tablo.



Peygamber Efendimiz (sav)'in sev di ği 
içe cek ler

Hz. Ai şe (ra) bil di ri yor:
"Şer bet le rin için de tat lı ve so ğuk ola nı nı se ver ler di.146

Pey gam ber Efen di miz bal şer be ti, hur ma ve ku ru üzüm şı ra -
sı gi bi içe cek le ri se ver ler di.147

Pey gam ber Efen di mi zin en çok sev di ği içe cek, so ğuk tat lı
şer bet ler di."148

Şer bet le rin için de en çok bal şer be ti ni se ver di.149

İçi le cek şey ler de en  çok sü tü se ver ler di.150

Pey gam be ri miz (sav) süt için şöy le bu yur muş lar dır:
"Al lah bir kim se ye ye mek ye dir di ği za man o kim se,
'Al lah'ım bi ze bu ye me ği be re ket li kıl ve bi ze bun dan ha yır -
lı rı zık ver' di ye dua et sin. Al lah bir kim se ye bir mik tar süt
içir di ği za man da o kim se, 'Al lah'ım bi ze bu sü tü be re ket li
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kıl ve bi ze da ha çok süt ver' di ye dua et sin. Çün kü yi ye ce ğin

ve içe ce ğin ye ri ni tu tan süt ten baş ka bir şe yi bil mi yo rum."151

Pey gam be ri miz (sav)'in su için söy le dik le ri

Pey gam be ri miz (sav) özel lik le yol cu luk lar sı ra sın da as -
ha bı na su da ğıt tı rır dı. Ör ne ğin bir yol cu lu ğu sı ra sın da, bir
yer de dur muş ve ya nın da ki ler den su is te miş tir. Eli ni ve yü -
zü nü yı ka dık tan son ra, su dan iç miş ve ya nın da ki sa ha be le ri -
ne de "Siz de yü zü nü ze, boy nu nu za bir mik ta rı nı dö kün"152 de -
miş tir. 

Re su lul lah (sav) su iç tik ten son ra şöy le dua et miş tir:
"Rah me tiy le su yu tat lı ola rak ya ra tan, acı ve tuz lu ya rat ma -

yan Al lah'a ham d ol sun."153

Re su lul lah (sav) bir baş ka sö zün de ise su için şöy le bu -
yur muş tur: 

"Al lah su yu te miz le yi ci ola rak ya rat tı. Ta dı nı ve ya ren gi ni

ve ya ko ku su nu de ğiş ti ren mad de ler dı şın da hiç bir nes ne onu

pis le mez."154

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Peygamberimiz (sav)'in 
Gü zel Huy la rın dan Ba zı la rı

Hüc cet-ul İs lam ola rak bi li nen İmam Ga za li; Tir mi -

zi, Ta be ra ni, Bu ha ri, Müs lim, İmam Ah med, Ebu Da vud,

İb ni Ma ce gi bi bü yük İs lam alim le rin den der le ye rek, Pey -

gam ber Efen di mi zin gü zel huy la rın dan ba zı la rı nı şöy le özet -

le miş tir:

"Re su lul lah in san la rın en yu mu şak huy lu su, en yi ği di, en
adi li ve en na mus lu su idi. O, in san la rın en cö mer ti idi.
Al lah'ın ken di si ne ver dik le rin den hur ma, ar pa ne olur sa ol -
sun yal nız se ne lik yi ye ce ği ni ayı rır dı, ge ri ka la nı nı Al lah
yo lun da har car dı. Ken di sin de bu lu nan bir şey is ten di ğin de
ve rir di. 
O ha ya ola rak da in san la rın en mü kem me liy di. Rab bi için kı -
zar, şah sı için öf ke len mez di. 

Ken di si ve ya sa ha be le ri za rar gör se bi le hak kı uy gu lar dı. 

Al lah Ra su lü in san la rın en al çak gö nül lü sü, la fı uzat ma dan
en be liğ ko nu şa nı, en gü ler yüz lü süy dü. Dün ya iş le rin den
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hiç bir şey ken di si ni en di şe ye dü şür mez di.

Me di ne'nin öbür ucun da ki has ta la rı zi ya re te gi der, gü zel

ko ku dan hoş la nır, pis ko ku lar dan tik si nir di. Fa kir ler le otu -

rur, yok sul lar la yer di. Kim se ye ka ba dav ran maz dı, ken di si ne

özür be yan ede nin öz rü nü ka bul eder di. La ti fe ya par idi ama

hak kı söy ler di. 

Mü bah oyun la rı gör dü ğün de men et mez di, ha nım la rıy la ya -

rış ya par dı. Za val lı la rı yok sul luk la rın dan do la yı hor la maz,

zen gi ne de var lı ğın dan do la yı say gı gös ter mez di, onu da bu -

nu da  Al lah'a eşit ola rak ça ğı rır dı. Al lah Te ala üs tün hu yu

ve mü kem mel si ya se ti on da bir leş tir miş ti...

Al lah Te ala ah la kın bü tün gü zel lik le ri ni, iyi yol la rı, ön ce ki -

le rin ve son ra ki le rin baş la rın dan geç miş ve ge çe cek ha di se le -

rin ha ber le ri ni, ahi ret te kur tu lu şa ve sa ade te er di re cek hu -

sus la rı, dün ya da gıp ta edi lip pe şin den gi di le cek ve gi dil me -

ye cek her şe yi ona öğ ret miş ti.

Al lah Te ala, onun buy ruk la rı na ita at ve ha re ket le rin de ken -

di si nin izin den git me ye biz le ri mu vaf fak kıl sın."155
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Peygamberimiz (sav)'in
Güzel Hayatı

ey gam ber Efendimiz (sav)'in ha ya tı nın
her anın da, mü min le re çok gü zel ör -
nek ler bu lun mak ta dır. Hz. Mu ham -
med (sav)'in sa ha be le riy le olan soh bet -
le ri, on la ra hi tap la rı, şa ka la rı, ço cuk la -
ra olan sev gi ve il gi si, ha nım la rı na kar -
şı ada let li, se ve cen ve il gi li tav rı, hem ai -

le si hem de tüm Müs lü man lar için ör nek
bir ko ru yu cu ol ma sı, gü ler  yü zü, ne şe si,

can lı lı ğı, mü min le re olan düş kün lü ğü ve şef -
ka ti, gü zel ah la kın ve ide al in san mo de li nin önem li bir ör ne -
ği dir. Bu bö lüm de Peygamber Efendimiz (sav)'in Al lah'ın
hoş nut ol du ğu gü zel ha ya tın dan ör nek ler ve ri le cek tir. 

Pey gam be ri miz (sav) gü ler yüz lüy dü ve gü ler 
yüz lü ol ma yı tav si ye eder di:

Peygamber Efendimiz (sav), üze rin de ki ağır so rum lu lu -
ğa ve kar şı laş tı ğı tür lü zor luk la ra rağ men, son de re ce te vek -
kül lü, tes li mi yet li ve hu zur lu bir in san dı. Ha ya tı nın her anın -
da ima nı n ne şe si ve şev ki için dey di. Hem bu ima ni ne şe si,
hem de gü zel ah la kı ne de niy le da ima gü ler yüz lü ve can dan
bir tav rı var dı. Sa ha be ler, Pey gam be ri mi z (sav)'in bu ha li ni
şöy le an lat mak ta dır lar:
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Hz. Ali (ra): "Onun gü ler  yüz lü olu şu ve her ke se na zik dav -

ra nı şı ade ta onu hal ka bir ba ba yap mış tı. Her kes onun ka tın -

da ve na za rın da eşit idi."156

Al lah Re su lü da ima gü ler yüz lü, yu mu şak huy lu idi...157

"Al lah Re su lü... hal kın en çok gü lüm se ye ni ve en ne şe li si

idi."158

Pey gam be ri miz (sav) as ha bı na da gü ler yüz lü ol ma la rı nı
tav si ye et miş ve şöy le de miş tir:

"Siz ler in san la rı mal la rı nız la mem nun ede mez si niz, on la rı

gü zel yüz ve gü zel huy la hoş nut eder si niz."159

"Al lah Te ala ko lay lık gös te ren ve gü ler  yüz lü ki şi yi se ver."160

Pey gam be ri miz (sav)'in sa ha be le ri ile olan 
iliş ki si ve soh bet le ri

Pey gam be ri miz (sav), çev re sin de ki Müs lü man lar la çok
ya kın dan il gi le nir di. On la rın her  bi ri nin ima nı nı, tav rı nı, te -
miz li ği ni, ne şe si ni, sağ lı ğı nı ya kın dan ta kip eder di. Her bi ri -
nin ek sik le ri ni, ih ti yaç la rı nı gö ze tir, te min edil me si ni sağ lar dı.
On lar la olan soh bet le rin de ise, on la rı çok hoş tu tar, gö nül le ri -
ni alır dı. Sa ha be ler ya nın dan ne şe ve hu zur için de ay rı lır lar dı. 

En ya kın la rın dan bi ri olan Hz. Ali (ra), Pey gam be ri mi z
(sav)'in soh bet le rin de ki or ta mı ve sa ha be le riy le olan iliş ki si ni
şöy le açık la mış tır:

"Re su lul lah in san la rın eli en açık, gön lü en ge niş ve şi ve si en

düz gün ola nı, yük len di ği işi en iyi şe kil de ifa ede ni, en yu mu -

şak huy lu la rı ve soh be ti en gü zel ola nıy dı. Onu ta nı yıp soh -

be tin de bu lu nan lar ona se ve rek so ku lur du. Onu ni te le yen:

'On dan ön ce de on dan son ra da onun gi bi si ni gör me dim' der -

di. Ne za man ken di sin den bir şey is ten se onu mut la ka ve rir -

di."161

"(Bir lik te) otur du ğu kim se le rin her bi riy le il gi le nir, fark lı

mu ame le et ti ği iz le ni mi ver mez di. İh ti ya cı nı gi der me si için

onun la otu ran ve ya onu ayak ta tu tan kim se ye kar şı sa bır lı

olur, o ki şi ay rıl ma dık ça ken di si onu terk edip ay rıl maz dı."162

"As ha bı nı öz ler, (gö re me di ği za man) so rar dı. İn san la rın du -

rum la rı nın na sıl ol du ğu nu, iş le ri nin ne alem de ol du ğu nu da

so rar dı. Gü ze le gü zel, çir ki ne çir kin der di."163
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Hazreti Muhammed (sav)

"Da ima doğ ru la rın ya nın day dı, baş ka sı nı ka bul et mez di. Ya nı na
ge çi ci ola rak gi rer ler di, çık tık la rın da mut ma in ola rak çı kar lar dı.
Ya nın dan bi rer de lil ve kı la vuz ola rak çı kar lar dı."164

Ge len ya ban cı la rın aşı rı ve man tık dı şı dav ra nış la rı nı sa bır la kar -
şı lar dı. As hab ba zen bu na kı zar lar dı da o on la rı tes kin eder, şöy le
der di: "böy le kim se le ri gör dü ğü nüz de onu ir şad edin!"165

"Kim se nin sö zü nü kes mez, bi ti rin ce ye ka dar bek ler di."166

"... İn san la rı bir bi ri ne sev di re cek, bir bir le ri ne kay naş tı ra cak şey le -
ri ko nu şur du. On la rı ür küt mez, ka çır maz dı. Her kav min li de ri ne
önem at fe der di; ik ram eder di..."167

To ru nu Hz. Ha san (ra) ise Pey gam be ri miz (sav) için şun la rı

söy le miş tir:

"Ba kış la rı son de re ce an lam lı idi... Ma ni ke li me ler le (az söz le çok
ma na ifa de ede cek şe kil de) ga yet gü zel ve ve ciz ko nu şur du. Söz le -
rin de ne faz la lık olur du ve ne de ek sik lik."168

İle ri ge len kim se ler le de sa de va tan daş lar la da eşit şe kil de ko nu şur -
du. On lar dan hiç bir şe yi sak la maz dı."169

Ebu Zer (ra) Pey gam be ri mi z (sav)'in sa ha be le ri ne kar şı sev gi

do lu tav rı nı şöy le an lat mış tır:

"Bir gün Pey gam be ri mi zin ya nı na git tim. Bir di van da otu ru yor -
du. Kalk tı be ni ku cak la dı. Bu ku cak la ma sı ger çek ten pek iç ten di."170

Ebu Hü rey re (ra) ise Hz. Mu ham med (sav)'in in san la ra kar şı

son de re ce in ce dü şün ce li ve in sa ni yet li olan gü zel tav rı nı şöy le ta -

rif et miş tir:

"Al lah Re su lü'nün eli ni bi ri si tut tu ğun da o ki şi eli ni bı rak ma dık -
ça, Re su lul lah eli ni çek mez di. Ken di siy le ko nu şan her ke se kar şı yü -
zü nü dön dü rür, ko nu şan la fı nı bi tir me den çeh re si ni çe vir mez -
di."171

Pey gam be ri miz (sav), sa ha be le ri nin ra hat sız lık la rı ile de ya -

kın dan il gi le nir di. Za yıf olan la rın ki lo al ma la rı, ki lo su faz la olan la -

rın di yet yap ma la rı nı, yi ye cek le rin fay da lı olan la rı nı seç me le ri ni

tav si ye eder di.172 Ör ne ğin ba zı has ta lık la rın da, sa ha be le ri ne bal şer -

be ti iç me le ri ni tav si ye et miş tir.173

Hz. Ebu Hü rey re (ra)'nin an lat tı ğı na gö re, bir gün Ebu Hü rey -

re (ra) ba yıl dı ğın da, Pey gam be ri miz (sav) onu ken di si aya ğa

kal dır mış, evi ne ge tir miş ve aç ol du ğu nu an la ya rak ona ilk

ön ce süt içir miş tir.174
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Pey gam be ri miz (sav) 
sa ha be le ri ne şa ka lar ya par, on lar la 
bir lik te gü ler di

Sa ha be le rin ak tar dık la rı olay lar dan an la şıl -
dı ğı gi bi, Peygamber Efendimiz (sav) hem ai le -
si hem de sa ha be le ri ile sık sık şa ka la şır, on la -
rın yap tık la rı esp ri le re gü ler ve on la ra gü zel
isim ler ve ya la kap lar ta kar dı. An cak, her ko nu da
ol du ğu gi bi şa ka laş ma ko nu sun da da Pey gam be ri -
miz (sav) çok in ce dü şün ce li, vic dan lı ve an la yış lı dav ra nır dı. Pey -
gam be ri mi z (sav)'in şa ka lar ko nu sun da as ha bı na ver di ği tav si ye ler
şöy le özet le ne bi lir:

� "Ben şa ka ya pa rım ama sa de ce doğ ru ola nı söy le rim"

� "Bir Müs lü ma nın kar de şi ni kor kut ma sı he lal de ğil dir"

� "Kar de şin le mü na ka şa et me, ala ya ala rak onun la şa ka laş ma."

� "Baş ka la rı nı gül dür mek için ya lan söy le ye ne ya zık lar ol sun."

� "Kul, şa ka da ol sa ya lan söy le me yi, doğ ru da ol sa mü na ka şa et -
me yi bı rak ma dık ça iyi bir mü min ola maz."

� "Şa ka da ol sa ya lan söy le me yin."175

Pey gam be ri miz (sav)'in sev gi ko nu sun da ki tav si ye le ri

Peygamber Efendimiz (sav)'in özel lik le üze rin de dur du ğu en
önem li ko nu lar dan bi ri, mü min le rin bir bir le ri ni hiç bir çı kar gö zet -
me den, iç ten bir sev gi ile sev me le ri ve bir bir le ri ne kar şı kin, öf ke
ve kıs kanç lık gi bi kö tü his ler bes le me me le riy di. Pey gam be ri miz

(sav) hem bu ko nu da mü min le re en gü zel ör nek ol muş,
hem de on la ra sık sık bu ko nu lar da tav si ye ler de bu lun -
muş tur. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Topkapı Sarayı Kutsal
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Hazreti Muhammed (sav)

Al lah bu ko nu hak kın da Ku ran’da şöy le bu yur mak ta -
dır:

İş te Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı na
böy le müj de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı ya kın lık ta
sev gi dı şın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum." Kim bir iyi -
lik ka za nır sa, Biz on da ki iyi li ği art tı rı rız. Ger çek ten
Al lah, ba ğış la yan dır, şük re de ne kar şı lı ğı nı ve ren dir. (Şu ra
Su re si, 23)

Pey gam ber Efen di mi zin sev gi, dost luk ve kar deş lik
hak kın da ki ha dis-i şe rif le rin den ba zı la rı ise şöy le dir:

"Mü min ken di si için sev di ği ni kar de şi için de ar zu lar."176

"He di ye le şin, bir bi ri ni zi se vin. Bir bi ri ni ze yi ye cek he di ye
edin. Bu, rız kı nız da ge niş lik ha sıl eder."177

"Zi ya ret le şin, he di ye le şin. Çün kü zi ya ret sev gi yi per çin ler,
he di ye de kalp te ki kö tü duy gu la rı sö ker atar."178

"Bir bi ri ni zi kıs kan ma yı nız, bir bi ri ni ze kin tut ma yı nız, bir -
bi ri ni ze çir kin söz ler söy le me yi niz, bir bi ri ni ze  sırt la rı nı zı
dön me yi niz, ki mi niz ki mi ni zi ar ka sın dan  çe kiş tir me sin.
Al lah'ın kul la rı kar deş ler olu nuz."179

"Siz den ön ce ki top lum la rın der di si ze de bu laş tı: Ha set ve
kin. Kin bes le mek kök ten ka zı yan şey dir. Al lah'a ye min ede -
rim ki iman et me dik çe cen ne te gi re mez si niz. Bir bi ri ni zi sev -
me dik çe iman et miş ola maz sı nız. Si ze bir bi ri ni zi se ve ce ği niz
bir şe yi ha ber ve re yim mi? Ara nız da se la mı ya yın."180
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Hazreti Muhammed (sav)

Peygamber Efendimiz (sav)'in ço cuk la ra olan 
il gi si ve şef ka ti

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav)'in tüm in san lı ğa ör nek
olan şef ka ti, mer ha me ti ve mü min le re olan düş kün lü ğü, ço cuk la ra
olan tav rın da da çok yo ğun ola rak gö rül mek te dir. Pey gam be ri miz
(sav) hem ken di ço cuk la rı ve to run la rı hem de as ha bı nın ço cuk la rı
ile çok ya kın dan il gi len miş, do ğum la rın dan isim le ri nin kon ma sı -
na, sağ lık la rın dan ilim le ri nin art ma sı na, gi yim le rin den oy na dık la -
rı oyun la ra ka dar on lar için tav si ye ler de bu lun muş, hat ta biz zat
yol gös ter miş, il gi len miş tir. 

Ör ne ğin, Peygamber Efendimiz (sav), kı zı Hz. Fa tı ma (ra)'ya,
her iki to ru nu nun do ğu mun dan he men ön ce "Do ğum olun ca ba na
ha ber ver me den ço cu ğa hiç bir şey yap ma yın"181 di ye tem bih le miş tir. Be -
bek le rin do ğu mun dan son ra ise on la rın bes len me le ri ni, ba kım la rı -
nı ve na sıl ko ru na cak la rı nı biz zat gös te re rek an lat mış tır.

Pey gam be ri miz (sav) ay rı ca, ye ni do ğan be bek le re, ço cuk la rı -
na, to run la rı na ve as ha bı nın ço cuk la rı na hep dua et miş tir. On la rı

se ver ken ya da on la rın oyun la rı nı iz ler ken, on lar için
Al lah'tan ha yır lı ve uzun bir ömür, ilim, hik met ve

iman is te miş tir. Örneğin torunları Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin'e her vesilede
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dua etmiş ve bu duasının, Hz. İbrahim (as)'ın Hz.
İshak (as) ve Hz. İsmail (as) için ettiği dua ol-
duğunu belirtmiştir.182

As ha bın dan İb n-i Ab bas (ra) ço cuk -
ken Pey gam be ri mi z (sav)'in ken di si ne
"Al lah'ım bu na hik me ti öğ ret" di ye
dua et ti ği ni ak ta rır. As ha bın dan
Enes (ra)'a ise ço cuk luk dö ne min -
de, Al lah'ın mal ve ev la dı nı çok ve
öm rü nü uzun kıl ma sı ve ver dik le ri -
nin Enes (ra) hak kın da ha yır lı ve mü -
ba rek ol ma sı için dua et miş tir.183

Peygamber Efendimiz (sav)
ço cuk la rın oyu nu na da çok önem
ver miş, hat ta za man za man on lar la
oyun oy na ya rak il gi len miş tir. Hz. Pey -
gam ber (sav), "Ço cu ğu olan onun la ço cuk -
laş sın"184 di ye rek, an ne ba ba la ra ço cuk la rı nı

biz zat eğ len dir me le ri ni tav si ye
et miş tir. Pey gam be ri miz (sav)

ço cuk la rın yüz me, ko şu, gü reş
gi bi oyun ve spor lar la meş gul
edil me le ri ni de tav si ye et miş, hat -
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ta to run la rı nı ve çev re sin de ki ço cuk la rı bu na teş vik et miş tir. 

Bir çok sa ha be, Peygamber Efendimiz (sav)'in ço cuk la rı na sıl
sev di ği ni, on lar la na sıl il gi len di ği ni ve oyun lar oy na dı ğı nı ak tar -
mış tır. Bun lar dan ba zı la rı şöy le dir:

Hz. Enes (ra):
"Re su lul lah aley his sa la tu ves se lam ço cuk lar la şa ka laş ma da in san -
la rın en ön de ola nıy dı."185

El Be ra (ra):
"Pey gam ber Sal lal la hu aley hi ve sel le mi Ha san omu zun da iken
gör düm…"186

"Pey gam be ri miz (sav) kı zı Hz. Fa tı ma (ra)'ya şöy le der di: 'Hay di
şu oğul la rı mı (Ha san ve Hü se yin) ça ğır ba na!' On dan son ra o iki -
si ni göğ sü ne ba sar, kok lar dı."187

Ya'la İb nu Mür re (ra) Pey gam be ri mi z (sav)'in ço cuk la ra olan
sev gi si ne, on lar la na sıl şa ka laş tı ğı na da ir şun la rı an lat mış tır: 

"Bir grup as hab, Re su lul lah ile bir lik te aley his sa la tu ves se lam'ın
da vet edil di ği bir ye me ğe git ti ler. Yol da to ru nu Hü se yin'e rast la -
dı lar, ço cuk lar la oy nu yor du.
"Re su lul lah (sav) ço cu ğu gö rün ce iler le yip ce ma atin önü ne ge çip
onu tut mak için el le ri ni aç tı. Ço cuk ise sa ğa so la kaç ma ya baş la dı.
Re su lul lah da onu tak li den sa ğa so la ko şa rak, tu tun ca ya ka dar pe -
şin de koş tu. Ya ka la yın ca el le rin den bi ri ni çe ne si nin al tı na di ğe ri ni
de en se si ne ko yup öp tü ve 'Hü se yin ben den dir. Ben de Hü se yin de -
nim. Kim Hü se yin'i se ver se Al lah da onu sev sin. Hü se yin sıbt lar -
dan bir sıbt tır (to run)' bu yur du."188

Hz. Enes (ra)'in bil dir di ği ne gö re Re su lul lah (sav), "dün ya da -
ki iki rey ha nım" de di ği to run la rı Ha san ve Hü se yin'i sık sık ya nı -
na ça ğır tıp on la rı kok lar ve bağ rı na ba sar dı.189

İb nu Re bi'ati'ib ni'l Ha ris (ra) di yor ki:
"Ba bam be ni, Ab bas (ra)'da oğ lu el-Fadl (ra)'ı Re su lul lah'a gön -
der di. Hu zur la rı na gir di ği miz za man bi zi sağ lı sol lu oturt tu ve bi -
zi öy le si ne sı kı ku cak la dı ki da ha kuv vet li si ni gör me dik."190

Re su lul lah (sav) ço cuk la ra olan sev gi si ni gös te rir ken sık ça on -
la rın baş la rı nı ok şar dı ve on la ra ha yır du ala rı eder di. Ör ne ğin Yu -

suf İb ni Ab dil lah İb ni Se lam (ra), "Hz. Pey gam ber (sav) be ni Yu -
suf di ye isim len dir di, ba şı mı ok şa dı" der. Amr İb nu Hu reys

Hazreti Muhammed (sav)
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(ra) ise an ne si nin ken di si ni Hz. Pey gam ber (sav)'in hu zu ru na gö -
tür dü ğü nü, Re su lul lah (sav)'ın ba şı nı ok şa yıp bol rız ka ka vuş ma sı
için dua et ti ği ni, Ab dul lah İb nu Ut be (ra) de beş-al tı yaş la rın day -
ken Pey gam be ri mi z Efen di mi zin ba şı nı ok şa ya rak, zür ri ye ti ve be -
re ke ti için dua et ti ği ni ha tır la ya bil di ği ni an la tır.191

Hz. Mu ham med (sav)'in ço cuk la ra gös ter di ği il gi li ve sev gi
do lu tav rı, Ebu Hü rey re (ra) de şu ör nek ler le an lat mış tır:

"Mey ve nin ilk çı ka nı ge ti ril di ği za man Re su lul lah (sav) şöy le der -
di: 'Al lah'ım bi ze, Me di ne mi ze, mey ve le ri mi ze, müdd ve sa ımı za
(ya ni öl çek le ri mi ze) kat kat be re ket ver' di ye dua eder di. Son ra
mey ve yi ora da bu lu nan en kü çük yaş ta ki ne ve rir di."192

"Ço cu ğa kar şı yu mu şak dav ran mak Al lah Re su lü'nün adet le rin -
den di. Al lah Re su lü bir se fer den dön dük le rin de ço cuk lar ken di le ri -
ni kar şı lar lar dı. Al lah Re su lü de du rur sa ha be le ri ne ço cuk la rı kal -
dır ma la rı nı em re der di. On lar da ço cuk la rın ki mi ni Al lah Re su -
lü'nün önü ne ki mi si ni ter ki si ne bin di rir ve ba zı la rı nı da ken di le ri
bi nek le ri ne alır lar dı."193

"Re su lul lah (sav) Hz. Fa tı ma'nın evi nin av lu su na gel di ve otur du.
'Bu ra da ço cuk var mı dır?' di ye sor du. Hz. Fa tı ma'nın ço cu ğu (Re -
su lul lah'ın to ru nu), sü rat le ko şa rak gel di ve Re su lul lah'ın boy nu -
na sa rıl dı. Re su lul lah ço cu ğu öp tü."194

"Ço cuk lar la o ka dar içi çe ol muş tu ki, bir de fa sın da ya rış ya pan ço -
cuk la rı gör müş tü de, on la rın ne şe si ne ka tıl mak için bir lik te koş -
muş tu."195

Ca bir İb nu Se mü re (ra) de ay nı ko nu da şun la rı an lat mış tır:
"Re su lul lah aley his sa la tu ves se lam'la bir lik te ilk na ma zı kıl dım.
Son ra aley his sa la tu ves se lam eh li ne git ti. Onun la ben de çık tım.
Onu bir kı sım ço cuk lar kar şı la dı. Der ken on la rın ya nak la rı nı bir
bir ok şa ma ya baş la dı. Be nim ya na ğı mı da ok şa dı. Elin de bir se rin -
lik ve hoş bir ko ku his set tim."196

Kız ço cuk la rı nın do ğar doğ maz öl dü rül dük le ri bir dö nem de
pey gam ber ola rak gö rev len di ri len Hz. Mu ham med (sav), kız ço -
cuk la rı nı da er kek ço cuk lar dan ayır ma mak ge rek ti ği ni, kız ço cuk -
la rı nı öl dür me nin gü nah ol du ğu nu bil dir miş, ve hep si ne eşit sev gi
ve il gi gös te re rek, top lu ma da gü zel bir ör nek ol muş tur. Pey gam -

be ri mi z (sav)'in kız ço cuk la rın da ki gü zel özel lik le ri vur gu la -
dı ğı söz le rin den bi ri şu dur:
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"Kız ne gü zel ev lat tır. Şef kat li, yar dım se ver, mu nis, kut lu
ve ana lık duy gu la rı ile do lu dur."197

Pey gam be ri miz (sav) sev gi si ni hem söz le riy le hem de
dav ra nış la rıy la gös te rir di. Ço cuk la ra on la rı sev di ği ni söy ler -
di.198

Pey gam be r Efen di miz, ço cuk la ra olan şef ka tin de hiç bir
ayı rım gö zet mez di. Ken di ço cuk la rı na ve to run la rı na gös ter -
di ği sev gi ve mer ha me tin ay nı sı nı di ğer Sa ha bî ço cuk la rı na
da gös te rir di. Ha lid bin Sa id (ra), Pey gam be ri mi z (sav)'i zi ya -
re te gel di ğin de ya nın da kü çük kı zı da var dı. Ha be şis tan'da
doğ du ğu için, Pey gam be ri miz (sav) ona ay rı bir ya kın lık gös -
te rir di. Bir se fe rin de Pey gam be ri mi z (sav)'in eli ne iş le me li bir
ku maş par ça sı geç miş ti. Hz. Ha lid'in kı zı nı ça ğırt tı ve ona
ver di, se vin dir di. 

Cem re o sı ra lar kü çük bir ço cuk tu. Ba ba sı alır, onu Pey -
gam be ri miz (sav)'in hu zu ru na gö tü rür ve der di ki: "Yâ
Re su lul lah, şu kı zım için Al lah'a be re ket le dua eder mi si niz?" Pey -
gam ber Efen di miz Cem re'yi ku ca ğı na oturt tu, eli ni ba şı na
koy du ve be re ket le dua bu yur du. 

Pey gam be ri mi z (sav)'in yar dım cı sı Hz. Zeyd (ra)'in oğ lu
Üsa me (ra) Pey gam be r Efen di miz ile il gi li şun la rı an lat mış tır: 

"Re su lul lah bir di zi ne be ni, bir di zi ne de to ru nu Ha san'ı
otur tur; son ra iki mi zi bir den bağ rı na ba sar ve 'Ya Rab bi,
bun la ra rah met et. Çün kü ben bun la ra kar şı mer ha met li yim'
di ye dua eder di."199

Ba zı kim se ler, Pey gam be ri mi z (sav)'in ço cuk lar la oyun
oy na ma sı nı, on lar la il gi len mes ini an la mı yor lar dı. Bir de fa sın -
da Ak ra bin Ha bis (ra), Pey gam be ri mi z (sav)'i, Hz. Ha san'ı
öper ken gör dü ve şöy le de di: 

"Be nim on ço cu ğum var. Şim di ye ka dar hiç bi ri ni öp me dim."
Bu nun üze ri ne Pey gam be ri miz, "Mer ha met et me ye ne mer -
ha met olun maz" bu yur du."200

Pey gam ber Efen di miz (sav) mü ba rek ev la dı Hz. İb ra him
(as)'ı da, süt an ne si nin evin de sık sık zi ya re te gi der, şef kat ve

mer ha me ti ni gös te re rek, ba şı nı ok şar, bağ rı na ba sar dı. Pey -
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gam ber Efen di mi z (sav)’in hiz met ka rı Hz. Enes (ra), il gi li bir
ha tı ra sı nı şöy le an la tır:

"Ben ev hal kı na Re sul-i Ek rem den (sav) da ha şef kat li, da ha
mer ha met li dav ra nan bir kim se ha ya tım da gör me dim. İb ra -
him, Me di ne'nin Ava li kıs mın da sü tan ne si nin ya nın da bu -
lu nur ken, Pey gam be ri miz (sav) onu gör me ye gi der, biz de
be ra be rin de bu lu nur duk... Pey gam be ri miz (sav) içe ri gi rer,
oğ lu nu alır, öper, son ra dö ner di... Yi ne bir gün git ti ği miz de
Re su lul lah ço cu ğu nu ge tirt ti, bağ rı na bas tı. Ona ba zı söz ler
söy le di, onun la ko nuş tu."201

Haz ret-i Ali an la tı yor: 
"Pey gam ber Efen di miz bi ze zi ya re te gel miş ti. O ge ce biz de
kal dı. Ha san ve Hü se yin de uyu yor lar dı. Bir ara Ha san su
is te di. Pey gam be ri miz he men kalk tı ve su kır ba sın dan bir
bar dak su al dı, ço cu ğa ver di…"202

Pey gam be ri miz (sav), ay rı ca mü min le re ço cuk la rı ara -
sın da ada let le dav ran ma la rı nı ha tır lat mış ve şöy le de miş tir:

"Al lah'tan kor kun. Ço cuk la rı nı zın si ze ita at li ol ma la rı nı is -
te di ği niz gi bi siz de on la rın ara la rın da ada let le dav ra nı -
nız."203

"Al lah öpü cü ğe va rın ca ya ka dar her hu sus ta ço cuk lar ara -
sın da ada let li dav ran ma nı zı se ver"204

Pey gam be ri miz (sav)'in ço cuk la rın eği til me le ri ve gü zel
ah lak ile ter bi ye edil me le ri üze rin de de dur muş ve bu ko nu -
da bir çok tav si ye de bu lu na rak yol gös ter miş tir. Pey gam be ri -
mi z (sav)'in bu ko nu da ki söz le rin den ba zı la rı şöy le dir:

"Bir ba ba ço cu ğu na gü zel ah lak tan da ha üs tün bir mi ras bı -
ra ka maz."205

"Ço cu ğun, ba ba sı üze rin de ki hak la rın dan bi ri is mi ni ve ede -
bi ni gü zel yap ma sı dır."206

"Ço cuk la rı nı za ik ram edin ve ter bi ye le ri ni gü zel ya pın..."207

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav), her ko nu da ol -
du ğu gi bi, ço cuk lar la il gi len me si, on la ra gös ter di ği sev gi ve
şef kat ile mü min le re en gü zel ör nek tir. Pey gam be ri miz (sav)
"Kü çük le ri mi ze şef kat et me yen... biz den de ğil dir"208 di ye rek, ço -
cuk la ra gös te ri len şef ka tin öne mi ni be lirt miş tir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Pey gam ber Efen di mi zin eş le ri 
mü min le rin an ne le ri dir:

Pey gam ber Efen di mi zin eş le ri, tüm mü min le rin an ne le ri,
tüm Müs lü man ka dın la ra ör nek, tak va sa hi bi mü min ler dir.
Ku ran'da, ha dis-i şe rif ler de ve Pey gam ber Efen di mi zin ha ya tı
hak kın da ki ri va yet ler de Hz. Mu ham med (sav)'in eş le ri nin
huy la rı, iman la rı, Pey gam be ri miz (sav)'e na sıl yar dım cı ol duk -
la rı, yap tık la rı teb liğ ve gü zel ah lak la rı hak kın da bir çok bil gi
ve ril mek te dir. 

Ku ran'da Pey gam ber Efen di mi zin eş le ri hak kın da ve ri len
bil gi ler den bi ri, on la rın tüm mü min le rin an ne si ol du ğu dur: 

Pey gam ber, mü min ler için ken di ne fis le rin den da ha ev la dır ve
onun zev ce le ri de on la rın an ne le ri dir… (Ah zab Su re si, 6)

Bir baş ka ayet te ise, Al lah mü min le re, Pey gam be ri miz
(sav)' den son ra onun eş le ri ni ni kah la ma la rı nı ya sak la mış tır.
Bu ayet şöy le dir:

… Al lah'ın Re sû lü ne ezi yet ver me niz ve on dan son ra eş le ri ni
ni kah la ma nız si ze ebe di ola rak (he lal) ol maz. Çün kü böy le
yap ma nız, Al lah Ka tın da çok bü yük (bir gü nah)tır. (Ah zab
Su re si, 53)

Ku ran'ın ba zı ayet le rin de ise, Pey gam be ri mi z (sav)'in ha -
nım la rı nın di ğer ka dın lar gi bi ol ma dık la rı be lir til miş ve on la -
rın na sıl bir ta vır için de ol ma la rı ge rek ti ği ha ber ve ril miş tir.
Ayet ler de şöy le buy ru lur:

Ey pey gam be rin ka dın la rı, siz ka dın lar dan her han gi bi ri (gi -
bi) de ğil si niz; eğer sa kı nı yor sa nız, ar tık sö zü çe ki ci lik le söy le -
me yin ki, son ra kal bin de has ta lık bu lu nan kim se ta mah eder.
Sö zü ma ruf bir tarz da söy le yin. Ev le ri niz de va kar la-otu run
(ev le ri ni zi ka rar gah edi nin), ilk ca hi li ye (ka dın la rı)nın süs le -
ri ni açı ğa vur ma sı gi bi, siz de süs le ri ni zi açı ğa vur ma yın; na -
ma zı dos doğ ru kı lın, ze ka tı ve rin, Al lah'a ve el çi si ne ita at
edin. Ey Ehl-i Beyt, ger çek ten Al lah, siz den ki ri (gü nah ve çir -
kin li ği) gi der mek ve si zi ter te miz kıl mak is ter. Ev le ri niz de
okun mak ta olan Al lah'ın ayet le ri ni ve hik me ti ha tır la yın.
Şüp he siz Al lah, la tif tir, ha ber dar olan dır. (Ah zab Su re si, 32-
34)

Hazreti Muhammed (sav)
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Kut lu Pey gam be ri mi z (sav)'in tak va sa hi bi eş le ri nin ayet ler de bil di -
ri len tu tum la rı, ya ni sö zü ma ruf, ak la ve vic da na uy gun bir şe kil de söy -
le me le ri, va kar lı ta vır la rı, sa kın ma la rı, iba det ler de ve Peygamber
Efendimiz (sav)'e ita at te ki ti tiz lik le ri, Ku ran'ı ve Pey gam be ri mi z (sav)'in
sün ne ti ni çok iyi bi li yor ol ma la rı tüm mü min ka dın la ra ör nek tir.

Al lah, ayet le rin de Pey gam be ri mi z (sav)'in ha nım la rı nın ecir le ri nin
iki kat ve ri le ce ği ni şöy le bil dir miş tir:

Ey pey gam be rin ka dın la rı, siz den kim açık bir çir kin-utan maz lık ta bu lu -
nur sa, onun aza bı iki kat ola rak art tı rı lır. Bu da Al lah'a gö re pek ko -
lay dır. Ama siz den kim Al lah'a ve Re sû lü'ne gö nül den -ita at eder ve

Hazreti Muhammed (sav)
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sa lih bir amel de bu lu nur sa, ona ec ri ni iki kat ve ri riz. Ve Biz ona üs tün bir
rı zık da ha zır la mı şız dır. (Ah zab Su re si, 30-31)

Peygamber Efendimiz (sav)'in mü ba rek eş le rin den il ki, Hz. Ha ti ce
(ra)'dir. Hz. Ha ti ce ay nı za man da ilk Müs lü man lar dan dır. Pey gam be ri -
miz (sav), ilk vah yi al dı ğın da he men ken di si ne söy le miş tir. Ak lı, fe ra se ti,
ba si re ti ve hik me ti ile ta nı nan Hz. Ha ti ce, he men iman et miş ve o gün den
son ra Pey gam be ri mi z (sav)'e bü yük des tek ol muş, Ku ran ah la kı nın ya yıl -
ma sın da mad di ve ma ne vi ola rak bü yük bir ça ba gös ter miş tir. 

Pey gam be ri mi z (sav)'in Haz re ti Sû de, Haz re ti Ai şe, Haz re ti Haf sa,
Haz re ti Zey neb, Haz re ti Üm mü Se le me, Haz re ti Cu vey ri ye, Haz re ti Üm -

Harun Yahya (Adnan Oktar)



mü Ha bi be, Haz re ti Sa fi ye, Haz re ti Mey mu ne gi bi isim le ri zik re di -
len di ğer ha nım la rı da fe da kar lık la rı, sa bır la rı ve Peygamber
Efendimiz (sav)’e olan bağ lı lık la rı ile sa ha be le re ör nek ol muş lar -
dır. 

Pey gam be ri miz (sav), hem ha nım la rı hem de ço cuk la rı ile çok
ya kın dan il gi len miş, on la rın iman la rı nı, sağ lık la rı nı, ne şe le ri ni ve
ilim le ri ni ar tır ma la rı na ve si le ol muş tur. Ri va yet ler de Pey gam be ri -
mi z (sav)'in ha nım la rı ile oyun lar oy na dı ğı, ko şu ya rış la rı yap tı ğı
da be lir ti lir. Sa ha be ler "Pey gam ber (sav) ha nım la rıy la en faz la şa ka la -
şan ki şiy di"209 di ye rek, Pey gam ber Efen di mi z (sav)’in eş le ri ne olan
il gi si ni be lirt miş tir. 

Ay rı ca Hz. Ai şe (ra)'den ri va yet edil di ği ne gö re, Pey gam ber
Efen di miz (sav),"Ha nım la rı na kar şı in san la rın en yu mu şa ğı, en ke ri mi,
gü ler yüz lü sü ve mü te bes sim ola nı idi."210

Peygamber Efendimiz (sav)'in bi li nen bir baş ka özel li ği ise,
ha nım la rı ara sın da son de re ce ada let li ol ma sı dır. Hat ta ri va yet ler -
de. eş le ri ni zi ya ret le ri ni eşit ola rak tak sim et ti ği be lir ti lir. Bu ko nu -
da Hz. Ai şe (ra) şöy le der:

"Re su lul lah (sav) ge ce tak si min de ada le te ri ayet eder ve der di ki:
"Ey Al lah'ım. Bu tak sim be nim ik ti da rım da olan da yap tı ğım bir
tak sim dir. Se nin muk te dir olup be nim muk te dir ol ma dı ğım şey den
do la yı be ni lev met me."211

Hz. Enes (ra) an la tı yor: 
"Re su lul lah (sav)'ın ya nın da do kuz ha nı mı var dı. Ha nım la ra uğ -
ra ma işi ni sı ra ya ko yu yor du. Bi rin ci ha nı mı na ikin ci uğ ra yı şı do -
kuz gün son ra olu yor du. Ha nım la rı her ak şam Re sul lu lah'ın o gün
ge le ce ği oda da top la nı yor du."212

Pey gam ber Efen di miz (sav) bir çok sö zün de de mü min ka dın -
la rın ne ka dar de ğer li var lık lar ol duk la rı nı be lirt miş tir. Ör ne ğin bir
sö zün de "Dün ya bir me ta ıdır. Dün ya me ta ının en ha yır lı sı sa li ha ka dın -
dır"213 de di ği be lir ti lir.

Peygamber Efendimiz (sav) as ha bı na da eş le ri ne kar şı na sıl
bir tu tum için de ol ma la rı ge rek ti ği ni an lat mış tır:

"En ol gun ima na sa hip mü min hu yu en gü zel ve ai le si ne kar şı en
na zik, lü tuf kar ola nı dır."214

"En ha yır lı nız, ha nım la rı na en ha yır lı ola nı nız dır. Ben ha nım la -
rı na kar şı siz le rin en iyi si yim."215

Hazreti Muhammed (sav)
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er in sa nın, her top lu mun ve her ül ke nin bir ka de -
ri var dır. Dün ya üze rin de he nüz hiç bir in san
ya ra tıl ma mış ken, her in sa nın ge le cek te ne ler
ya şa ya ca ğı, bir ül ke nin han gi olay la ra şa hit
ola ca ğı, bir top lu mun ge çi re ce ği ev re ler ve bu
gi bi her olay Al lah Katın da tüm de tay la rı ile be -

lir len miş tir. An cak in san lar, ön ce den be lir len miş,
Al lah'ın Ka tın da ya şan mış ve hat ta bit miş olan bu

olay la rın hiç bi rin den ha ber dar ol maz lar. Bun la rı, an cak ya şa dık ça
gö rür  ve bi lir ler. Do la yı sıy la ge le cek in san lar için gayb tır, ya ni bi -
lin mez dir. 

Ancak Allah, bazı kullarına gayba dair bazı bilgiler verdiğini
Kuran'da bildirmiştir. Bu kişilerden biri de Hz. Yusuf (as)'dır. Hz.
Yusuf (as), zindanda iken, Allah'ın varlığının delillerini anlattığı iki
arkadaşına şöyle demiştir:

De di ki: "Si ze rı zık la na ca ğı nız bir ye mek ge le cek ol sa, ben mut la -
ka si ze da ha gel me den ön ce onun ne ol du ğu nu ha ber ve ri rim. Bu,
Rab bi min ba na öğ ret tik le rin den dir. Doğ ru su ben, Al lah'a iman
et me yen, ahi re ti de ta nı ma yan la rın ta ken di le ri olan bir top lu lu -
ğun di ni ni ter k et tim." (Yu suf Su re si, 37)

Ayette de bildirildiği gibi, Hz. Yusuf (as) gayb olan
bir haberi bildiğini söylemektedir. Bu, Allah'ın Hz.

Peygamberimiz 
(sav)'in  Geleceğe Dair

Verdiği Haberler



Hazreti Muhammed (sav)

Yusuf (as)'a verdiği bir ilim ve mucize-
dir. Allah, Hz. Yusuf (as)'a ayrıca rüyaları

yorumlama ilmini de vermiştir. Hz. Yusuf (as) -Allah'ın di-
lemesi ile- gelecekte olacak bazı olayları görebilmektedir. 

Hz. Yusuf (as)'a verilen ilmin bir benzeri başka pey-
gamberlere de verilmiştir. Allah ayetlerde, elçilerinden seçti-
ği kimselere gayb haberlerini açıklayacağını şöyle bildirmiş-
tir: 

O, gay bı bi len dir. Ken di gay bı nı (gö rül mez bil gi ha zi ne si -
ni) kim se ye açık tut maz (ona mut ta li kıl maz.) An cak el çi -
le ri (pey gam ber le ri) için de ra zı ol du ğu (seç tik le ri kim se ler)
baş ka. Çün kü O, bu nun önü ne ve ar ka sı na iz le yi ci (gö zet le -
yi ci)ler di zer. (Cin Su re si, 26-27)

El bet te Rab bi miz Pey gam ber Efen di mi ze de gay ba da ir
pek çok ha ber ver miş tir. Pey gam be ri miz (sav) hem geç miş te
mey da na ge len ve kim se nin bil me di ği olay la rı, hem de ge le -
cek te ger çek le şe cek olan bir çok ola yı Al lah'ın bil dir me siy le
öğ ren miş tir. Bir ayet te Al lah bu ger çe ği şöy le ha ber ve rir:

Bu, sa na (ey Mu ham med) vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin -
den dir. Yok sa on lar, (Yu suf'un kar deş le ri) o hi le li-dü ze ni
ku rar lar ken, ya pa cak la rı işe top lu ca ka rar ver dik le ri za -
man sen yan la rın da de ğil din. (Yu suf Su re si, 102)

Bu bö lüm de, Al lah'ın, Peygamber Efendimiz (sav)'e
hem Ku ran ara cı lı ğı ile, hem de ken di si ne özel ola rak bil dir -
di ği ve Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le ri ara cı lı ğı ile bi ze
ula şan bu gayb ha ber le rin den bir ka çı na yer ve ri le cek tir. (De -
tay lı bil gi için bkz. Ku ran Mu ci ze le ri, Ha run Yah ya) 

Bu ha ber le rin pek ço ğu ger çek leş miş tir ve in san lar da
bu mu ci ze ye şa hit ol muş lar dır. Bu, hem Peygamber
Efendimiz (sav)'in Al lah'ın el çi si ol du ğu nun hem de Ku -
ran'ın Al lah'ın sö zü ol du ğu nun de lil le rin den bi ri dir. 
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Hazreti Muhammed (sav)

Pey gam be ri miz (sav)'e Ku ran ile ve ri len gayb
ha ber le rin den ba zı la rı

Peygamber Efendimiz (sav)'e Ku ran ara cı lı ğı ile ge le cek hak kın -
da ve ri len ha ber ler den bi ri, Rum Su re si'nin he men ba şın da ki ayet ler -
de yer alır. Bu ayet ler de Bi zans İm pa ra tor lu ğu'nun bir ye nil gi ye uğ ra -
dı ğı, ama çok kı sa bir za man son ra tek rar ga lip ge le ce ği bil di ril miş tir.

Bu ayet ler, Hı ris ti yan olan Bi zans lı la rın, put pe rest bir top lum
olan Pers ler kar şı sın da çok ağır bir ye nil gi ye uğ ra ma sın dan yak la şık
7 se ne son ra, M.S. 620 ci va rın da in di ril miş ti. Ve ayet ler de Bi zans'ın
çok ya kın da ga lip ge le ce ği ha ber ve ri li yor du. Oy sa o sı ra da Bi zans o
ka dar bü yük ka yıp la ra uğ ra mış tı ki, de ğil tek rar ga lip gel me si, ayak -
ta kal ma sı bi le im kan sız gö rü lü yor du. Yal nız Pers ler de ğil Avar lar,
Slav lar ve Lom bard lar da Bi zans dev le ti ne kar şı bü yük teh dit oluş -
tur mak tay dı. Avar lar İs tan bul ön le ri ne ka dar gel miş ler di. Bi zans
Kra lı He rak li us, or du nun mas raf la rı nı kar şı la ya bil mek için ki li se ler -
de ki al tın ve gü müş süs eş ya la rı nın eri ti lip pa ra ya çev ril me si ni em -
ret miş ti. Hat ta bun lar da yet me yin ce bronz dan hey kel ler bi le pa ra
ya pı mı için eri til me ye baş lan mış tı. Pek çok va li, Kral He rak li us'a is -
yan et miş, im pa ra tor luk par ça lan ma nok ta sı na gel miş ti. Ön ce den Bi -
zans top ra ğı olan Me zo po tam ya, Ki lik ya, Su ri ye, Fi lis tin, Mı sır ve Er -

me nis tan, put pe rest Pers le rin iş ga li al tı na gir miş ti.216

Kı sa ca sı, her kes Bi zans'ın yok ol ma sı nı bek li yor du.
Ama tam bu dö nem de, Rum Su re si'nin ilk ayet le ri vah -
ye dil di ve Bi zans'ın do kuz yıl geç me den ye ni den ga lip
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Elif, Lam, Mim. Rum (or du la rı) ye nil gi ye uğ ra -
dı. "Dün ya nın en al çak ye rin de". Ama on lar, ye -
nil gi le rin den son ra ye ne cek ler dir. Üç ile do kuz
yıl için de. Bun dan ön ce de, son ra da emir
Al lah'ın dır. Ve o gün mü min ler se vi ne cek ler dir.
(Rum Su re si, 1-4)



ge le ce ği ha ber ve ril di. Bu ga li bi yet öy le si ne im kan sız gö zü kü yor du
ki, Arap müş rik le ri Ku ran'da ha ber ve ri len bu za fe rin, as la ger çek -
leş me ye ce ği ni dü şü nü yor lar dı.

Fa kat Ku ran'ın tüm ha ber le ri gi bi bu da hiç kuş ku suz ger çek ti.
Rum Su re si'nin ilk ayet le ri nin in di ril me sin den yak la şık 7 yıl son ra,
M.S. 627 yı lı nın Ara lık ayın da, Bi zans ve Pers İm pa ra tor luk la rı ara -
sın da Ni no va ha ra be le ri ya kı nın da bü yük bir sa vaş da ha ol du. Ve
bu kez Bi zans or du su, Pers le ri ye nil gi ye uğ rat tı. Bir kaç ay son ra da
Pers ler iş gal et tik le ri yer le ri Bi zans'a ge ri ve ren bir an laş ma im za la -
mak zo run da kal dı lar.217 Böy le ce Al lah'ın Ku ran ile Peygamber
Efendimiz (sav)'e bil dir di ği "Rum'un za fe ri", mu ci ze vi bir şe kil de
ger çek ol du.

Bu ayet ler de yer alan bir baş ka mu ci ze de, o dö nem de kim se nin
tes pit et me si nin müm kün ol ma dı ğı coğ ra fi bir ger çe ğin ha ber ve ril -
me si dir.

Rum Su re si'nin 3. aye tin de, Rum la rın "Dün ya nın en al çak ye -
rin de" ye nil dik le ri be lir ti lir. Arap ça sı "Ed na el ard" olan bu ifa de, ba -
zı me al ler de "ya kın bir yer" ola rak da ter cü me edi lir. An cak bu ter -
cü me, ori ji nal ifa de nin tam kar şı lı ğı de ğil, me ca zi bir yo ru mu dur.
"Ed na" ke li me si Arap ça da "al çak" de mek olan "de ni" ke li me sin den
tü re miş tir ve "en al çak" an la mı na ge lir. "Ard" ise yer yü zü de mek tir.
Do la yı sıy la "Ed na el ard" ifa de si de "yer yü zü nün en al çak ye ri" ma -
na sı na gel mek te dir.

Bi zans İm pa ra tor lu ğu ile Pers ler ara sın da ki sa vaş, yer yü zü nün
ger çek ten en al çak nok ta sın da ger çek leş miş tir. Söz ko nu su sa va şın
ye ri, Su ri ye, Fi lis tin ve şim di ki Ür dün top rak la rı nın ke siş ti ği böl ge -
de yer alan Lut Gö lü hav za sı dır. Ve bi lin di ği gi bi de niz se vi ye sin den
395 met re aşa ğı da olan Lut Gö lü çev re si, yer yü zü nün "en al çak" böl -
ge si dir. Ya ni Rum lar, tam ayet te be lir til di ği gi bi, "yer yü zü nün en al -
çak ye ri"nde ye nil miş ler dir. 

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken nok ta, Lut Gö lü'nün ra kı mı -
nın, an cak mo dern çağ da ki öl çüm ler le tes pit edi le bil miş ol ma sı dır.
Da ha ön ce hiç kim se nin Lut Gö lü'nün dün ya nın en al çak böl ge si ol -
du ğu nu bil me si müm kün de ğil dir. Ama bu böl ge Ku ran'da "yer yü -

zü nün en al çak ye ri" ola rak ta nım lan mış tır. Bu, Ku ran'ın İla -
hi bir söz ol du ğu nun ve Pey gam be ri miz (sav)'in Al lah'ın
Re su lü ol du ğu nun de lil le rin den bi ri ni oluş tur mak ta dır.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Bu ayette Allah, Peygamber Efendimiz (sav)'i bir gece Mescid-
i Aksa'ya götürdüğünü ve orayı gösterdiğini bildirmektedir. Bu,
çok büyük bir mucizedir. Bilindiği gibi, Mescid-i Haram Mekke'de,
Mescid-i Aksa ise Kudüs'tedir. Ve Peygamber Efendimiz (sav), bu
olay gerçekleştiğinde Mekke'de bulunmaktadır. O dönemin koşul-
larında ise, bir gece içinde Mekke'den Kudüs'e gitmek imkansızdır.
Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki, Peygamber Efendimiz (sav),
Kudüs'ü ve Mescid'i Aksa'yı daha önce hiç görmemiştir.

Er te si gün, bu bü yük mu ci ze yi çev re sin de ki le re an lat tı ğın da,
Mek ke'li müş rik le rin ona inan ma dık la rı ve de lil gös ter me si ni is te -
dik le ri ri va yet edi lir. Ku reyş li le rin için de Mes cid-i Ak sa'yı gör müş
olan lar var dır ve Peygamber Efendimiz (sav) Mes cid-i Ak sa'yı ta rif
et me si ni is te miş ler, ken di si ne bu nun la il gi li so ru lar sor muş lar dır. 

Peygamber Efendimiz (sav), Mes cid-i Ak sa'yı doğ ru ola rak an -
la tın ca, müş rik ler Pey gam be ri mi z (sav)'in Mes cid-i Ak sa'yı ta nım la -
ma da isa bet bu yur du ğu nu söy le miş ler, son ra da, o yol dan gel mek -
te olan ker van lar ile kar şı la şıp kar şı laş ma dı ğı nı sor muş lar dır. Pey -
gam be ri miz (sav) bu so ru üze ri ne, "Evet, onun ker van la rıy la kar şı laş -
tım, Rev hâ'da idi. Bir de ve kay bet miş ler arı yor lar dı. Yük le rin de bir su ka -
de hi var dı. Su sa dım onu alıp su iç tim ve yi ne es ki den ol du ğu gi bi ye ri ne

koy dum. Gel dik le rin de so run ba ka lım ka deh te su yu bul muş lar mı?"
bu yur du. Ku reyş li ler, "Bu da di ğer bir alâ met tir" de dik ten
son ra, Pey gam ber Efen di mi z (sav)’e ker van la il gi li de tay -

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Bir kı sım ayet le ri mi zi ken di si ne gös ter mek
için, ku lu nu bir ge ce Mes cid-i Ha ram'dan,
çev re si ni be re ket len dir di ği miz Mes cid-i Ak -
sa'ya gö tü ren O (Al lah) Yü ce dir. Ger çek ten
O, işi ten dir, gö ren dir. (İs ra Su re si, 1)
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lar sor ma ya de vam et miş ler dir. Pey gam be ri miz (sav) ise, sor duk la -
rı nın hep si ne ce vap ver miş ve şöy le de miş tir: "İç le rin de şu ki şi ön de,
boz renk te bir de ve üze rin de di kil miş iki ha rar ol du ğu hal de şu gün gü ne -
şin doğ ma sı ile be ra ber ge lir ler". Bu nun üze ri ne: "Bu da di ğer bir âyet -
tir" di ye rek o gün hız la Se niy ye'ye doğ ru yo la çı ka rak gü ne şin do -
ğu şu nu bek le dik le ri ri va yet edil mek te dir. Ger çek ten de gü ne şin
doğ ma sı ile söz ko nu su ker van da gö rün müş tür. Ker va nın önün de
ise ay nı Peygamber Efendimiz (sav)'in ta rif et ti ği gi bi bir boz de ve
de bu lun mak ta dır.218

Al lah'ın, Pey gam be ri miz (sav)'e, ha ya tı bo yun ca hiç gör me di -
ği bir me ka nı, ora ya git me den gös ter me si çok önem li bir mu ci ze -
dir. O dö nem de, Mek ke'den Ku düs'e, bir ge ce de ulaş ma nın im kan -
sız ol ma sı ise bu mu ci ze yi da ha açık ve gö rü lür ha le ge tir mek te dir. 

Peygamber Efendimiz (sav), Me di ne'de iken rü ya sın da, mü -
min le rin gü ven için de Mes cid-i Ha ram'a gir dik le ri ni ve Ka be'yi ta -
vaf et tik le ri ni gör müş ve mü min le ri bu ha ber le müj de le miş tir.
Çün kü, Mek ke'den Me di ne'ye hic ret eden mü min ler, o za man dan
be ri Mek ke'ye gi re me mek te dir ler. Pey gam ber Efen di miz (sav)'in
bu rü ya sı nı açık la ma sı üze ri ne, ri va yet le re gö re, mü min ler Mek -
ke'ye um re ni ye tiy le git miş ler, an cak müş rik ler on la rın Mek -

ke'ye gir me le ri ne izin ver me miş ler dir. Mü na fık lar ise fit ne
çı kar mak için bu nu fır sat bil miş ler, ne Ka be'ye gi de bil -
dik le ri ni, ne de saç la rı nı tı raş ede bil dik le ri ni söy le ye rek,
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An dol sun Al lah, el çi si nin gör dü ğü rü ya nın hak
ol du ğu nu doğ ru la dı. Eğer Al lah di ler se, mut la -
ka siz Mes cid-i Ha ram'a gü ven için de, saç la rı -
nı zı tı raş et miş, (ki mi niz de) kı salt mış ola rak

(ve) kor ku suz ca gi re cek si niz. Fa kat Al lah, si zin
bil me di ği ni zi bil di, böy le ce bun dan ön ce si ze ya -

kın bir fe tih (na sib) kıl dı. (Fe tih Su re si, 27)



Hazreti Muhammed (sav)

gam be ri miz (sav)'in gör dü ğü rü ya yı ya lan la ma ya ça lış mış lar -

dır. 

Al lah, Pey gam be ri mi z (sav)'e Katın dan bir yar dım ve des tek

ola rak Fe tih Su re si'nin 27. aye ti ni vah yet miş ve rü ya sı nın doğ ru ol -

du ğu nu, Al lah eğer di ler se mü min le rin Mek ke'ye gi re bi le cek le ri ni

bil dir miş tir. Ger çek ten de, bir sü re son ra, ön ce Hu dey bi ye ba rı şı ve

ar dın dan ge len Mek ke'nin fet hi ile, Müs lü man lar, ay nı ayet te bil di -

ril di ği gi bi gü ven için de Mes cid-i Ha ram'a gir miş ler dir. Böy le ce

Al lah, Pey gam ber Efen di mi zin ön ce den ha ber ver di ği müj de nin

ger çek ol du ğu nu gös ter miş tir.219

Bu ra da önem li olan bir baş ka nok ta ise şu dur: Peygamber

Efendimiz (sav) mü min le re bu müj de yi ver di ğin de, or ta da hiç böy le

bir du rum bu lun ma mak ta dır. Hat ta, ko şul lar tam ak si ni gös ter mek -

te, müş rik ler mü min le ri ke sin lik le Mek ke'ye sok ma mak ta ka rar lı gö -

rün mek te dir ler. Bu ise, kal bin de has ta lık olan la rın, Peygamber

Efendimiz (sav)'in söy le dik le ri ne şüp he ile bak ma la rı na ne den ol -

mak ta dır. An cak Pey gam be ri miz (sav) Al lah'a gü ve ne rek, in san la rın
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ne di ye cek le ri ni hiç önem se me den, Al lah'ın ken di si ne bil dir di ği ne

iman et miş ve bu nu in san la ra açık la mış tır. Söy le dik le ri nin Ku ran

ayet le ri ile te yid edil me si ve ya kın bir ge le cek te, söy le dik le ri nin ger -

çek leş me si ise Pey gam be ri mi z (sav)'in ve Ku ran'ın önem li bir mu ci ze -

si dir. 

M.S. 70 yılında Filistin'den sürülmelerinin ardından Museviler

tüm dünyaya yayılmışlardır. Avrupa'da bulundukları ülkelerde ge-

nellikle küçük görülmüş, zor koşullar altında yaşamışlar, hatta çoğu

zaman dinlerini gizlemek zorunda kalmışlardır. Peygamber

Efendimiz (sav)'e bu ayet vahyedildiği zaman da, Museviler bu zor

koşullar altında yaşamaktaydılar ve bir devletleri dahi bulunma-

maktaydı. Ancak Allah ayetlerde İsrailoğullarına tekrar güç verece-

ğini haber vermiştir. 

Peygamber Efendimiz (sav)'in hayatta olduğu dönemde ol-

dukça uzak ve zor bir ihtimal olarak görünen bu olay, daha sonra

tam olarak gerçekleşti. Museviler, Filistin'e geri döndüler ve
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Ki tap ta İs ra ilo ğul la rı' na şu hük mü ver dik: "Mu -
hak kak siz yer(yü zün) de iki de fa boz gun cu luk çı -
ka ra cak sı nız ve mu hak kak bü yük bir ki bir le niş-yük -
se liş le ki bir le ne cek-yük se le cek si niz. Ni te kim o iki -
den ilk-va id gel di ği za man, ol duk ça zor lu olan
kul la rı mı zı üze ri ni ze gön der dik de (si zi) ev le rin

ara la rı na ka dar gi rip araş tır dı lar. Bu ye ri ne ge ti -
ril me si ge re ken bir söz dü. Son ra on la ra kar şı si ze
tek rar 'güç ve kuv vet ver dik', si ze mal lar ve ço cuk -
lar la yar dım et tik ve top lu luk ola rak si zi sa yı ca

çok kıl dık. (İs ra Su re si, 4-6)
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Pey gam ber Efen di mi z (sav)’e İs ra ilo ğul la rı'nın
tek rar güç ka za na cak la rı nı bil di ren aye tin vah -
ye dil di ği dö nem de  Museviler çok zor ko şul lar
al tın da ya şı yor lar dı ve bir dev let le ri yok tu. An -
cak yıl lar son ra Ku ran'ın bir mu ci ze si ger çek -
leş ti ve 1948'de Da vid Ben-Gu ri on (sol da) İs ra il
Dev le ti'nin ku ru lu şu nu ilan et ti. 
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1948 yılında İsrail Devleti'ni kurdular. İsrail'in günümüzdeki

siyasi ve askeri gücü ve etkisi ise bilinen bir gerçektir.

İs ra ilo ğul la rı ile il gi li olan bu ayet te ve di ğer ayet ler de

önem li olan nok ta lar dan bi ri, o dö nem de im kan sız gö rü nen

ve  ol ma sı na da ir hiç bir ge liş me ve ya ipu cu bu lun ma yan olay -

la rın, ile ri de ger çek le şe ce ği nin ha ber ve ril me si dir. El bet te

tüm bun lar Ku ran'ın bir mu ci ze si dir. 

Bu ayet te bil di ril di ği üze re, Pey gam ber Efen di miz (sav)

ha nım la rın dan ba zı la rı na bir sır ver miş tir. An cak on lar bu

sır rı tut ma ya rak, bir bir le ri ne ak tar mış lar dır. Al lah, mübarek

Pey gam ber Efen di mi ze, on la rın bu tav rı nı bil dir miş ve ara la -

rın da ki giz li ko nuş ma la rı  on la ra ha ber ver miş tir. Bu nun üze -

ri ne Peygamber Efendimiz (sav) ha nım la rı na, ara la rın da ki

giz li ko nuş ma yı bil di ği ni söy le miş tir. 

Ha ni Pey gam ber, eş le rin den ba zı la rı na giz li bir
söz söy le miş ti. Der ken o (eş le rin den bi ri), bu nu ha -
ber ve rip Al lah da ona bu nu açı ğa vu run ca, o da
(Pey gam ber) bir kıs mı nı açık la mış bir kıs mı nı (söy -
le mek ten) vaz geç miş ti. So nun da ha be ri ve rin ce
(eşi) de miş ti ki: "Bu nu sa na kim ha ber ver di?" O da:
"Ba na bi len, (her şey den) ha ber dar olan (Al lah) ha -
ber ver di" de miş ti. (Tah rim Su re si, 3)



Hazreti Muhammed (sav)

Peygamber Efendimiz (sav)'in ha dis le rin de bil dir di ği
gayb ha ber le rin den ba zı la rı

Peygamber Efendimiz (sav) hadis-i şeriflerinde Mısır'ın fethe-
dileceğini müjdelemektedir. Peygamberimiz (sav) bu müjdeyi ver-

diği sırada Mısır, Romalıların hakimiyeti altındaydı. Ayrıca,
Müslümanların henüz çok büyük bir gücü bulunmamaktaydı.
Ancak, Peygamber Efendimiz (sav)'in, bu sözleri gerçek olmuş,
kendisinin vefatından çok zaman geçmeden, Hz. Ömer (ra)'in hali-
feliği sırasında, M.S. 641 yılında, Amr bin As komutasındaki
Müslümanlar tarafından Mısır fethedilmiştir.221 Bu olay, Peygamber
Efendimiz (sav)'in gerçekleşen gayb haberlerinden biridir. 

Bu hadis-i şerifte geçen "Kisra" kelimesi, geçmişte
İran kralları için kullanılan bir isimdir. Kayser (Sezar) sı-
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"Siz ler Mı sır'ı fet he de cek si niz. Ora sı (pa -
ra ya) "ki rat" de ni len yer dir. Ora nın hal -
kı na ha yır tav si ye edin. On la rın bir zim -
met, bir de ra him (hak kı) var dır."220

"Kis ra ölün ce, on dan baş ka Kis ra yok tur.
Kay ser de öl dü mü on dan son ra bir Kay ser
yok tur. Nef si mi kud ret al tın da tu tan Zat-ı
Zül ce lal'e ye min ol sun, siz her iki si nin de ha -
zi ne le ri ni Al lah yo lun da har ca ya cak sı nız."222



fatı ise, Roma İmparatoru için kullanılmaktaydı. Peygamber
Efendimiz (sav), bu her iki kralın sahip olduğu hazinenin
Müslümanlara kalacağını müjdelemiştir.

Bu ha dis-i şe rif te ge çen "Kis ra" ke li me si, geç miş te İran kral la rı
için kul la nı lan bir isim dir. Kay ser (Se zar) sı fa tı ise, Ro ma İm pa ra to -
ru için kul la nıl mak tay dı. Pey gam ber Efen di miz, bu her iki kra lın
sa hip ol du ğu ha zi ne nin Müs lü man la ra ka la ca ğı nı müj de le miş tir. 

Bu ra da dik kat edil me si ge re ken nok ta, Pey gam be ri miz (sav)'in
bu ha be ri müj de le di ği dö nem de Müs lü man la rın as ke ri, eko no mik
ve si ya si açı dan, he nüz böy le bü yük bir fe tih yap ma ya güç le ri nin
bu lun ma ma sı dır. Ay rı ca, bu dö nem de, İran ve Bi zans İm pa ra tor luk -
la rı da, tüm Or ta do ğu'ya ha kim en güç lü iki dev let ti. Do la yı sıy la,
Pey gam ber Efen di miz (sav), bu iki fet hi ha ber ver di ğin de böy le bir
si ya si du rum söz ko nu su bi le de ğil di. An cak, Peygamber Efendimiz
(sav)'in ha ber ver di ği bu olay lar da ger çek leş miş tir. Hz. Ömer za ma -
nın da İran fet he dil miş ve ga ni met le ri ne el ko nul muş tur. Ve bu fe tih -
le bir lik te Kis ra la rın sal ta na tı son bul muş tur.223

Kay ser'in ölü mü ve ha zi ne le ri nin Müs lü man la ra kal ma sı ise,
ön ce lik le Müs lü man la rın Ha li fe ler dö ne min de, Ro ma İm pa ra tor lu -
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Fatih Sul tan Meh met'in İs tan bul'u fet het me si
ve Ro ma İm pa ra tor lu ğu nun yı kıl ma sı, Kay ser
ün va nı nın son bul ması demek ti.



Hazreti Muhammed (sav)

ğu'na ait çok önem li mer kez le ri fet het me le ri ile ger çek leş miş tir. Hz.
Ebu be kir dö ne min den baş la ya rak, Kay ser'in yö ne ti mi al tın da ki Ür dün,
Fi lis tin, Şam, Ku düs, Su ri ye, Mı sır gi bi önem li mer kez le rin ta ma mı fet -
he dil miş tir. İs tan bul'un, 1453 yı lın da Os man lı Pa di şa hı Fa tih Sul tan
Meh met ta ra fın dan fet he dil me si ve Ro ma İm pa ra tor lu ğu nun yı kıl ma -
sı nı mü te aki ben Kay ser ün va nı da ta ri he gö mül müş tür.224

Ame ri ka lı araş tır ma cı ya zar M.G.S. Hodg son, İs lam'ın Se rü ve ni
isim li ki ta bın da, Müs lü man la rın Bi zans ve İran İm pa ra tor lu ğu'na ait
yer le rin fet hi ni şöy le açık lar:

"Hz. Mu ham med Mek ke li bir Arap ola rak, Me di ne'de di ni esas la ra gö re
teş ki lat lan mış bir top lum ku rar ve Sa sa ni (İran) ve Ro ma İm pa ra tor luk -
la rı üze ri ne yü rü ye cek ve hat ta ye rel dü zey de on la rın ye ri ne ge çe cek olan
bu top lu mu, Arap ya rı ma da sı nın ço ğu ke si mi ne ya yar."225

Böy le ce, Pey gam be ri mi z (sav)'in dö ne min de si ya si ve eko no mik
açı dan im kan sız gi bi gö rü nen bu önem li fe tih ler, Al lah'ın Hz. Mu -
ham med'e ver di ği bi rer mu ci ze ola rak ger çek leş miş tir. 

Peygamber Efendimiz (sav), hükümdarları İslam'a davet kararı
almış ve ashabından Abdullah bin Huzayfe (ra)'yi İran Kisrası Perviz
İbni Hürmüz'e elçi olarak göndermiştir. İran Kisrası ise, kibirinden
hiddetlenmiş ve Peygamber Efendimiz (sav)'in davetine uymamıştır.
Hatta, Peygamber Efendimiz (sav)'e iki elçi gönderip, Müs lü man la -
rın ken di si ne tes lim ol ma la rı nı söy le miş tir. Pey gam ber Efen di miz ise

bu iki el çi yi ön ce İs la mi yet'e da vet et miş tir. Da ha son -
ra ise, iki el çi yi er te si gün ken di le ri ne ka ra rı nı bil -
dir mek üze re hu zu run dan çı kar mış tır.228
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"Yü ce Al lah Kis ra'ya oğ lu Şi re veyh"i mu sal lat
kıl dı. Şi re veyh, onu şu ay da, şu ge ce de ve ge ce -
nin de şu sa atin de öl dür dü!"226

"Be nim di nim ve ha ki mi ye tim, Kis ra'nın mülk
ve sa na tı nın ulaş tı ğı ye re ka dar ula şa cak tır."227



Er te si gün Pey gam ber Efen di miz el çi le re, Al lah'ın ken di si ne bil -
dir di ği şu ha be ri ilet miş tir:

"Yü ce Al lah Kis ra'ya oğ lu Şi re veyh"i mu sal lat kıl dı. Şi re veyh, onu
şu ay da, şu ge ce de ve ge ce nin de şu sa atin de öl dür dü!"229

Pey gam ber Efen di miz (sav) ay rı ca on la ra hi ta ben şöy le de miş tir:
"Ba zan'a (Kis ra nın ara cı ola rak el çi gön der me si ni em ret ti ği va li) de -
yi niz ki: Be nim di nim ve ha ki mi ye tim, Kis ra'nın mülk ve sa na tı nın
ulaş tı ğı ye re ka dar ula şa cak tır. Yi ne ona de yi niz ki: Eğer sen Müs lü -
man olur san, şu an da ida re et mek te ol du ğun yer le ri sa na ve re ce ğim, se -
ni Eb na lar dan (Gü ney Ara bis tan'a yer le şen İran lı lar) mey da na ge len
kav me hü küm dar ya pa ca ğım."230

Bu nun üze ri ne el çi ler Ye men'e dö ne rek olup bi ten le ri an lat tı lar
ve duy duk la rın dan son de re ce et ki le nen Ba zan bu nu "Val la hi bu hü -
küm dar sö zü de ğil dir. Öy le sa nı yo rum ki, bu zat de di ği gi bi bir pey gam ber -
dir"231 söz le riy le ifa de et ti. 

Son ra da adam la rı na "Onu na sıl bul du nuz?" di ye sor du. Pey gam -
be ri mi z (sav)'in hey be tin den son de re ce et ki le nen el çi ler, "Biz, on dan
da ha hey bet li hiç bir şey den kork ma yan ve mu ha fız sız bu lu nan bir hü küm dar
gör me dik. Mü te va zi ve ya ya ola rak halk ara sın da yü rü yor du" de di ler. 

Bazan, bir süre bekleyip Peygamber Efendimiz (sav)'in Kisra
hakkında söylediklerinin doğru çıkıp çıkmayacağını görmek istedi.
Böylece Peygamber Efendimiz (sav)'in Allah'ın elçisi olduğuna emin
olacağını belirtti. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Kisra'nın oğlu
Şivereyh'ten Bazan'a şu mealde bir mektup geldi:

"Ben Kis ra'yı öl dür düm. Bu mek tu bum sa na ge lin ce, be nim na mı ma,
hal kın bi atı nı al, Kis ra'nın sa na yaz mış ol du ğu zat hak kın da da, ye ni
bir em rim ge lin ce ye ka dar bek le ve hiç bir te şeb bü se geç me."232

Ba zan ve adam la rı he sap edin ce, bu ola yın tam Pey gam be ri mi z
(sav)'in be lirt ti ği za man da mey da na gel di ği ni gör dü ler.233 Ba zan bu
bü yük mu ci ze yi gör dük ten son ra iman et ti ve Müs lü man ol du. Onu,
Ye men 'de otu ran Eb na la rın Müs lü man ol ma sı iz le di.234 Ba zen,
Peygamber Efendimiz (sav)'in ta yin et ti ği ilk va li idi ve İran va li le rin -
den ima na ge len ilk ki şi idi.235

Peygamber Efendimiz (sav)'in, 628 yı lın da İran Kis ra sı Per viz'i
İs lam'a da vet eden bir mek tup gön der di ği ve İran Kis ra -

sı'nın, oğ lu ta ra fın dan 628 yı lın da öl dü rül dü ğü ta ri hi
kay nak lar da da be lir ti len ger çek bir olay dır.236

Harun Yahya (Adnan Oktar)

221



Hazreti Muhammed (sav)

Pey gam be ri miz (sav)'in ahir za man ala met le ri 
hak kın da bil dir dik le ri

Ahir za man, kı ya met ön ce sin de dün ya üze rin de ya şa na cak
olan bir dö nem dir. Pey gam be ri mi z (sav)'in, ahir za man da ger çek -
le şe cek olan olay lar la il gi li pek çok ha be ri bi ze ulaş mış tır. Bu olay -
la rın, için de bu lun du ğu muz dö nem de bi rer bi rer ger çek le şi yor ol -
ma sı Pey gam be ri mi z (sav)'in mu ci ze le rin den bi ri dir. (De tay lı bil gi
için bkz. Kı ya met Ala met le ri, Hz. Sü ley man, Ahir Za man Ala met le ri ve
Dab be tü'l Arz, Ha run Yah ya) Hz. Mu ham med (sav) ken di ya şa dı ğı
dö nem den 1400 yıl son ra sın da mey da na ge le cek olay la rı, san ki o
dö ne mi iz le miş gi bi de tay lı ola rak an lat mış tır.

Pey gam be ri mi z (sav)'in ha dis le rin de bil di ri len çok sa yı da
ahir za man ve kı ya met ala me tle rin den şun la rı sa ya bi li riz:

222

"Kı ya me tin he men ya kı nın da anar şi ve
kar ga şa gün le ri var dır.”237
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Ahir za man ala met -
le rin den olan te rör
ve şid det olay la rı
bu gün tüm dün ya
ül ke le rin de şid det le -
ne rek de vam et mek -
te dir.

Pey gam ber Efen di -
mi z (sav)’in geç miş -
ten ver di ği ha ber ler
ve gü nü müz de ya şa -
nan olay lar ara sın -
da ki pa ra lel lik, bu
kut lu in sa nın sa yı sız
mu ci ze le rin den bi ri -
ni bi ze gös terir.
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"Dün ya her cü merc için de kal dı ğın da, fit -
ne ler zu hur et ti ğin de, yol lar ke sil di ğin de,
ba zı la rı ba zı la rı na hü cum et ti ğin de…”238

Bugün dün ya nın bir çok
ül ke sin de ya şa nan ve se -
bep siz ye re ma sum in san -
la rın kat le dil di ği sa vaş lar
da Pey gam be ri miz (sav)'in
ha ber ve rdi ği kı ya met 
ala met le rin den dir. 
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"Al lah apa çık in kar edi lir ha le gel me -
dik çe kı ya met kop maz.”239

Çok yaygın olan ateist
sitelere örnekler



226

Hazreti Muhammed (sav)

"Bü yük şe hir ler dün san ki yok muş
gi bi he lak olur.”240

Hadis ler de ri va yet edi len kı ya met ala -

met le rin den bi ri de şe hir le rin yok ol ma -

sı dır. Ya kın dö nem ler de Mek si ka (sağ -

da) ve Tok yo'da (alt ta) ger çek le şen

dep rem ler ha dis le rin te cel li le rin den dir.
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"Aç lık ve ha yat pa ha lı lı ğı ala bil di ği ne
ya yı la cak.”241

Dün ya da ki zen gin kay nak la ra rağ men dün ya nın
bir çok ül ke sin de şid det li aç lık ya şan mak ta dır. 
Bu du rum, tüm in san la rın üze rin de dü şün mesi 
gereken alamet ler den dir.

Milli Gazete, 14 Mart 2001

Milli Gazete, 30 Aralık 2000

Cumhuriyet Gazetesi, 16 Ekim 1999
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"Er kek ler er kek ler le, ka dın lar ka dın lar la ye tin -
dik le rin de… kı ya met yak laş mış ola cak tır."242

"Kı ya met yak la şın ca… ka dın la yo lun or -
ta sın da cin sel mü na se bet te bu lu na cak

ka dar ha ya or ta dan kal kar."243

Pey gam be ri miz
(sav)'in 1400 se ne
ön ce ha ber ver di ği
eş cin sel sap kın lık lar
bu gün dün ya nın
bir çok ye rin de
gö rül mek tedir.R
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Star Gazetesi, 3 Ağustos 2001
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"Ci na yet ler art ma dık ça… kı ya met kop maz."244

Güneş Gazetesi, 23 Ağustos 2000

Sabah Gazetesi, 13 Ocak 2002

Güneş Gazetesi, 4 Eylül 2001

Milliyet Gazetesi, 
28 Eylül 2001

Milliyet Gazetesi, 18 Ocak 2002

Vakit Gazetesi, 19 Ocak 2002
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Hazreti Muhammed (sav)

Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz

Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan

hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen

insanlar vardır.245

Ha dis te Af ga nis tan'ın ahir za man da iş gal edi le ce ği ne işa ret
var dır. Rus la rın Af ga nis tan'ı iş ga li olan 1979 yı lı Hic ri 1400 yı lı na,
di ğer bir ifa dey le Hic ri 14. yüz yı lın baş lan gı cı na denk gel mek te dir.

TALİKANTALİKAN
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Resim ler de, 1979 yı lın da Rus  or du su nun 

iş ga li nde ki Af ga nis tan hal kı nın uğ ra dı ğı 

zul mün ör nek le ri gö rül mek tedir.

Türkiye Gazetesi, 15 Ağustos 1979



Hazreti Muhammed (sav)
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Yapı lan ba raj sa ye sin de; elekt ri ğin üre til me -
si, top la nan su yun ara zi de kul la nı la rak top -
ra ğın ve ri mi nin art ma sı ve ula şım ko lay lı ğı -
nın sağ lan ma sı gi bi se bep ler le, bu ra da ki
top rak lar "al tın" gi bi kıy met li ha le gel miş tir.

Resu lul lah: Fı rat Neh ri al tın bir dağ üze rin den
açıl ma dık ça kı ya met kop mayacak tır...246

Fırat Neh ri'nin su yu çe ki le rek al tın ha zi ne si ni
açık la ma sı za ma nı yak la şı yor. Her kim, o za man
ora da bu lu nur sa o ha zineden bir şey al masın.247

Suyu ti'nin ki ta bın da bu ha dis "su yun dur du rul ma sı" ola rak
geç mek te dir. Ger çek ten de resimde görülen Ke ban Ba ra jı, Fı rat
Neh ri'nin su yu nu dur durarak kes miş tir.

Aşa ğı da ki şe ma tik çi zim de de gö rül dü ğü gi bi
ba raj, be ton dan dev bir da ğı an dır mak ta dır.
Bu ba raj dan (ha dis-i şe rif te ki ben zet me ye gö re
dağ dan) al tın de ğe rin de ser vet dö kül mek te dir.
Do la yı sıy la ba raj "al tın bir dağ" hu su si ye ti ni
ka zan mak ta dır. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Dün ya nın ha rap ol muş yer le ri nin ima rı, imar
edil miş yer le ri nin tah ri bi kı ya me tin şart ve ala -
met le rin den dir.248

Al man Mec li si'nin (Re ichs -
tag) yı kık ha li (1945 yı lı).

Alt ta ki re sim de ise ay nı bi -
na nın 1999 yı lın da ye ni -

den in şa edil miş ha li gö rül -
mek te dir. Ben zer şe kil de

pek çok bi na res to re edil -
mek te ve es ki ha li ne ye ni -

den ka vuş tu rul mak ta dır.



Hazreti Muhammed (sav)

Yuka rı da ki ha dis le rin top la mın dan çı kan or tak so nuç lar şun lar dır:

1. Ra ma zan Ayı'n da Ay ve Gü neş tu tul ma la rı ola cak tır.

2. Bu tu tul ma lar or ta la ma 14-15 gün aray la ola cak tır.

3. Tu tul ma lar iki ke re tek rar la na cak tır.

Bu tes pit le re uy gun ola rak, 1981 yı lın da (Hic ri 1401'de) Ra ma zan

Ayı'nın 15. gü nü Ay, 29. gü nü de Gü neş tu tul muş tur. Yi ne "ikin ci ola -

rak", 1982 yı lın da (Hic ri 1402'de) Ra ma zan Ayı' nın 14. gü nü Ay, 28. gü -

nü de Gü neş tu tul muş tur.

Ay rı ca bu ha di se de "Ay"ın Ra ma zan'ın tam or ta sın da DO LU NAY

ha lin de tu tul ma sı ve dik kat le ri çe ke cek bir ala met ola rak be lir me si de

son de re ce an lam lı dır.
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Meh di için 2 ala met var dır ki... Bu nun bi rin ci si,
Ra ma zan'ın bi rin ci ge ce si Ay'ın ikin ci si de or ta -
sın da Gü neş'in tu tul ma sı dır.249

Meh di'nin çık ma sın dan ön ce bir Ra ma zan için de
Gü neş iki de fa tu tu la cak tır.250

Ra ma zan'da iki de fa Ay tu tul ması olacak tır.251
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(Yu ka rı da) 31 Tem muz 1981

ta ri hin de ger çek le şen Gü neş 

tu tul ma sı nın res mi.

(En üst te) 1981 yı lın da ya şa nan

Ay tu tul ma sı nın Sky Te les co pe
der gi sin in Tem muz 1999 ta rih li

sa yı sın da ya yın la nan res mi.

Sol da ki tak vim yap rak la rın da

ise 1981 ve 1982 yıl la rın da ger -

çek le şen Ay ve Gü neş tu tul ma -

la rı nın ta rih le ri gö rü lü yor.

Sky Telescope der-

gisi, Temmuz 1999
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O gel me den ön ce, do ğu dan ışık ve ren bir kuy ruk lu
yıl dız gö rü ne cek tir.252

O yıl dı zın doğ ma sı, Gü neş ve Ay tu tul ma sın dan
son ra ola cak tır.253

Şark ta ra fın dan bir kuy ruk lu yıl dız do ğup ay dın lık
ve re cek tir. Onun her gün kü ir ti fi (ge çiş yö nü) meş -
rık tan mağ ri be dir (do ğu dan ba tı ya doğ ru dur).254

- 1986 yı lın da (Hic ri 1406'da) ya ni 14. yüz yıl baş la rın da
"Hal ley" kuy ruk lu yıl dı zı Dün ya mı zın ya kı nın dan geç miş tir.
Bu kuy ruk lu yıl dız par lak, ışık lı bir yıl dız dır.

- Ha re ket yö nü do ğu dan ba tı ya doğ ru dur.

- 1981 ve 1982 (1401-1402) yıl la rın da mey da na ge len Ay ve
Gü neş tutul maları olayın dan son ra or taya çık mış tır. 
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Uzay ara cı kuy ruk lu yıl dı zın re sim le ri ni
gön de ri yor
6 Mart, Sov yet Ve ga 1 uzay ara cı bu gün
Hal ley kuy ruk lu yıl dı zı nın 5.500 mil ya kı -
nın dan uç tu ve kuy ruk lu yıl dı zın buz lu
çe kir de ğinin ilk fotoğ raf larını gön der di...
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İn san lar baş la rın da bir imam bu lun mak sı zın
hac eder ler. Mi na'ya in dik le rin de et raf la rı,
kö pek le rin sa rı şı gi bi sa rı lıp, ka bi le le rin bir bi -
ri ne gir me si ile bü yük sa vaş lar olur. Öy le ki
ayak lar kan gö lü için de ka lır.255

"Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında
bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte
Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya in-
diklerinde, köpekler gibi birbirine saldıracak, ha-
cılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzeri-
ne akacak."(Kıyamet Alametleri, s. 168-169)

1979 yılında (Hicri 1 Muharrem 1400’de) Hac sırasında Kabe’de büyük bir katliam

olmuştur. (1 Muharrem 1400) Olayın meydana geliş tarihi Hicri 1400 yılının ilk

günüdür. Bu sırada 30 kişi hayatını kaybetmiştir. Peygamberimiz (sav) hadiste;

“Hz. Mehdi (as)’ın çıkacağı yıl” Kabe’de böyle önemli bir olayın olacağından 

bahsetmektedir. Çıkacağı yıl” ifadesi bu açıdan son derece önemlidir.

Çünkü hem bu olay hem de Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihi 1979

yılını göstermektedir. 

Türkiye Gazetesi, 22 Kasım 1979

Türkiye Gazetesi, 21 Kasım 1979



Hazreti Muhammed (sav)

1979 yılında gerçekleşen olayın ardından 7 yıl sonra hac sırasında çok daha kanlı bir olay

meydana gelmiştir. Bu sefer de 402 kişi öldürülmüştür. Ancak bu olayın ilkinden farkı son

olayın Kabe’nin içinde değil yanında gerçekleşmiş olmasıdır. Bu iki olay da hadislerde 

Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alameti olarak anlatılan “Kabe baskını ve Kabe’de kan akıtılması”

olaylarıyla tam olarak aynı şekilde olmuştur.
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Türkiye Gazetesi, 12 Ağustos 1987

Türkiye Gazetesi, 2 Ağustos 1987



Harun Yahya (Adnan Oktar)

239

Hüseyin b. Ali (ra)'dan şöyle rivayet olunmuş-
tur: "Gökyüzünde doğu cihetinden, geceyi ay-
dınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o
an, Hz. Mehdi (as)’ın geliş vaktidir."256

Bir ateş si zi sa ra cak tır. O ateş bu gün Be re hut de -
ni len va di de sö nük va zi yet te dir. O ateş için de
müt hiş azap ol du ğu hal de in san la rı kap lar. O
ateş in san la rı, mal la rı ya kıp bi ti rir. Se kiz gün
için de rüz gar ile bu lut gi bi uça rak dün ya nın her
ta ra fı na ya yı lır. Ge ce ki sı ca ğı gün düz ki ha ra re -
tin den da ha şid det li dir. O ateş in san la rın ba şı -
nın üze rin den ar şın al tı na ka dar yak la şa rak yer -
yü zü ile gök yüzü arasın da gök gürül tüsü gibi
kor kunç gürül tüsü olur, buyur du.257

Hürriyet Gazetesi, 16 Kasım 1979

Hadiste Peygamberimiz (sav)’in

bildirdiği bu büyük patlama ve

ardından ortaya çıkan büyük

ateş 1979 yılında yani Hicri

1400’de Kadıköy açıklarında

meydana gelen İndependenta

adlı petrol yüklü tankerin infila-

kını haber vermektedir.

Peygamberimiz (sav),

İstanbul’da meydana gelen bu

büyük olay anının Hz. Mehdi

(as)’ın İstanbul’a geliş vakti ol-

duğunu; “... İŞTE O AN, HZ.

MEHDİ (A.S.)'IN  GELİŞ VAKTİ-

DİR." ifadesiyle açık bir şekilde

bildirmiştir. 



Hazreti Muhammed (sav)
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- Ku veyt'de ya nan pet rol, in san ve hay van lar ara sın da ölü me

se bep ol mak ta dır. Uz man la ra gö re gün de ya rım mil yon ton pet rol

du man ola rak at mos fe re ka rış mak ta dır. Her gün 10 bin ton dan faz -

la is, kü kürt, kar bon di ok sit ve bü yük mik tar da, kan ser ya pı cı özel li -

ği olan hid ro kar bon lar bu lut gi bi kör fez üze rin de ası lı dur mak ta dır -

lar... Yal nız Kör fez de ğil, onun şah sın da dün ya yan mak ta dır.258

- Ate şe ve ri len iki ku yu, Tür ki ye'nin bir gün de çı ka ra bil di ği ka -

dar pet rol ve ri yor ve du man lar 55 km. uzak lık ta ki Su udi Ara bis -

tan'dan bi le gö rü le bi li yor.259

- Kör fez'de sön me yen fe la ket ha ber le ri: Ku veyt'te ate şe ve ri len

yüz ler ce pet rol ku yu su alev alev ya nı yor. Uz man la rın "sön dür mek

son de re ce zor" de dik le ri pet rol ku yu la rın da ki yan gı nın Tür ki -

ye'den Hin dis tan'a ka dar olan ge niş bir böl ge yi en az 10 yıl sü rey le

et ki le ye ce ği bil di ri li yor.

Ate şe ve ri len pet rol ku yu la rın dan çı kan alev ve du man lar at mos -

fe ri de vam lı kir let mek te dir. Ku veyt gün düz le ri ge ce man za ra sı arz et -

mek te dir. Alev ler le bir lik te yük se len fü me ren gi du man, Ku veyt se -

ma la rın da son ba har dan kış mev si mi ne ge çi şi ha tır la tı yor... Ku veyt'in

ta ma mı nın ya şa nı lır ha le gel me si için en az bir se ne lik bir za ma na ih -

ti yaç var dır. Ki lo met re ler ce uzak tan gö rü len alev ler le bir lik te yük se -

len du man lar, Ku veyt se ma la rı nı ta ma men kap la ya rak ül ke yi ya şan -

maz ha le ge tir mek te ve var lık lı olan lar Ku veyt'i terk et mek te dir ler.260

1991 yı lı nın Tem muz ayın da Irak'ın, Ku veyt'i iş gal etmesi ve 

Ku veyt'e ait pet rol ku yu la rı nı ate şe ver me si so nu cun da 

Ku veyt ve Bas ra Kör fe zi'ni çok bü yük bir ateş sar mış tır.



Harun Yahya (Adnan Oktar)
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O, (Mehdi), Güneş'ten bir alamet belirinceye
kadar gelmeyecektir.261

Gü neş'te be li re cek olan bu

ala met, 20. yüz yıl da gö rü -

len bü yük pat la ma ola bi lir.

Yan da ki re sim de sol da  gö -

rü len, Gü neş'in 1996'da çe -

ki len res mi dir. Sağ da  gö rü -

len ise, 2000 yı lın da çe ki -

len, Gü neş'in pat la ma lar

so nu cu al dı ğı son ha li nin

gö rün tü südür.

11 Ağus tos 1999 yı lın da ger çek le şen Gü neş tu tul ma sı 20. yüzyılın
son tam Gü neş tu tul ma sı dır. İlk kez bu ka dar çok in san Gü neş tu tul -
ma sı nı, bu ka dar uzun bir sü re iz le ye bil miş, in ce le me fır sa tı el de et -
miş tir. Aşa ğı da, 1999 yı lın da ki Gü neş tu tul ma sı ile il gi li çı kan ba zı ga -
ze te ha ber le ri gö rül mek te dir. Bu olay da, ha dis te dik kat çe ki len "Gü -
neş 'ten bir ala met" ola rak de ğer len di ri le bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Türkiye Gazetesi, 11 Ağustos 1999

Türkiye Gazetesi, 12 Ağustos 1999



Bilesin ki, Ashabın verdiği habere göre, Resulullah Efendimiz
(sav) şöyle buyurmuştur:

"Vaad edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi
Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ
(1) MÜNEVVER (2) BİR BOYNUZ (3) ÇIKAR." Bu yıldız dahi
doğmuştur. Amma o mudur, yoksa onun bir benzeri midir?

Bu yıldıza: 

- Kuyruklu yıldız, adının verilmesi, ihtimal ki, şu anlatmalara
dayanıyor:

- Sabitlerin seyri, MAĞRİBDEN (BATIDAN) MEŞRİKADIR
(DOĞUYADIR) (4)... (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381.
Mektup, s. 1184)

Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisinde ahir zamanda gel-
mesi beklenen Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alameti olarak belirttiği ve

242

23.02.2009 Güneş Gazetesi

03.04.2009 Dokuz Sütun
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

İmam-ı Rabbani’nin de detaylı olarak tefsir ettiği  “iki dişli mü-

nevver (aydınlatıcı) bir boynuz çıkar” ifadesi 24 Şubat 2009 yı-

lında Dünya’ya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldı-

zına işaret etmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.) Hadisteki ifade-

lerin hepsinin Lulin kuyruklu yıldızının özellikleriyle birebir

uyum içinde olması çok büyük bir mucizedir ve Hz. Mehdi

(as)’ın gelişini bekleyen bütün müminler için de çok büyük bir

müjdedir.

(1) ... iki dişli...: Lulin  kuyruklu yıldızının arka kısmında-

ki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir

bağdaşmaktadır.

(2) ... münevver (aydınlatıcı)...: Hadiste bahsi geçen mü-

nevver (aydınlatıcı) sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının Dünya'ya

yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret et-

mektedir.

(3) ... bir boynuz...: Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruk-

lu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, yıldızının çekirdeği-

nin arka kısımda yer alan kuyruğunun karşısında, çekirdeğin ön

kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğunun bulunması-

dır. Lulin kuyruklu yıldızının çekilmiş fotoğraflarına bakıldığın-

da da karşıt yöndeki iki kuyruğun şekil itibariyle bir boynuzu

andırdığı ilk bakışta fark edilmektedir.

(4) ... mağripten (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)...:
Hadisin devamında yer alan “Sabitlerin seyri, mağribden (batı-

dan) meşrikadır (doğuyadır)...” ifadesi hadiste hareket eden bir

cisme, bir kuyruklu yıldıza dikkat çekildiğini teyit eder mahi-

yettedir. Nitekim diğer gökcisimleri meşrikten (doğudan) mağ-

ribe (batıya) doğru saat yönünün aksi yönünde hareket ederken,

Lulin kuyruklu yıldızının seyri saat yönünde yani mağripten

(BATIDAN) meşrika (DOĞUYA)’dır. 

Başka hiçbir gök cisminde görülmeyen bu özelliğin Lulin

kuyruklu yıldızında olması ve bunun yaklaşık 1400 sene önce

Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Hz. Mehdi (as)’ın çıkışı-

nın habercisi olarak bildirilmiş olması şüphesiz ki çok büyük

bir mucizedir.



Hazreti Muhammed (sav)
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Toz lu du man lı, ka ran lık bir fit ne gö rü le -

cek, bu nu di ğer le ri takip edecek...262



Fit ne, "in sa nın akıl ve kal bi ni doğ ru dan doğ ru ya hak ve ha ki -
kat ten sap tı ra cak şey, sa vaş, az dır ma, ka rı şık lık, ih ti laf, kav ga" gi -
bi an lam la ra ge len bir ke li me dir. Ha dis te bu fit ne nin ar dın da toz
ve du man bı ra ka ca ğı be lir ti lir. 

Ay rı ca bu fit ne nin "ka -
ran lık" ola rak ni te len di ril me -
si, ne re den gel di ği bel li ol ma -
yan, umul ma dık bir olay ol -
du ğu na işa ret ka bul edi le bi -
lir. Bu açı lar dan ba kıl dı ğın da
söz ko nu su ha di sin, 11 Ey lül
2001 ta ri hin de Ame ri ka Bir le -
şik Dev let le ri'nin New York
ve Was hing ton şe hir le rin de
mey da na ge len, dün ya ta ri hi -
nin en bü yük te rör ola yı ola -
rak ni te len di ri len sal dı rı ya
işa ret et me si muh te mel dir. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Hazreti Muhammed (sav)

On dan ön ce Şam ve Mı sır me lik le ri 

öl dü rü lecek tir...263

1970 yı lın da Mı -

sır'ın ba şı na ge -

çen ve 11 yıl ik ti -

dar da ka lan En ver

Se dat, 1981 yı lın -

da bir res mi ge çit

sı ra sın da mu ha lif -

le ri ta ra fın dan

dü zen le nen bir su ikast so nu cun da ha ya tı nı yi tir miş tir. Mı sır ta ri -

hin de öl dü rü len yö ne ti ci ler den di ğer le ri, 1910 yı lın da su ikas te

uğ ra yan Baş ba kan Bo ut ros Gha li, 1945 yı lın da öl dü rü len Mı sır

Baş ba ka nı Ah med Ma her Pa şa ve 1948'de yi ne bir su ikast so nu cu öl dü rü len Mı sır 

Baş ba ka nı Mah mo ud Nuk rashy Pa şa'dır. 

Şam ke li me si, yal nız ca Su ri ye'de ki Şam şeh ri için kul la nıl maz. Şam, Arap ça da ke li me an la mı ola rak "sol"

an la mı na ge lir ve es ki den be ri Hi caz böl ge si nin (Mek ke ve Me di ne şe hir le ri nin bu lun du ğu böl ge) sol ta -

ra fın da ka lan ül ke le ri ifa de eder. Şam böl ge si yö ne ti ci le rin den de su ikas te uğ ra yan çok sa yı da ki şi ol muş -

tur. Bun lar dan bir kaç ör nek şöy le dir; 1920'de öl dü rü len Su ri ye'nin es ki Cum hur baş ka nı Sa lah Al-De en

Be etar (alt sol), 1921'de öl dü rü len Su ri ye Baş ba ka nı Dro ubi Pa şa, 1949'da su ikas te uğ ra yan Su ri ye

Baş ba ka nı Muh sin al-Ba ra zi, 1951'de öl dü rü len Ür dün Kra lı Ab dul lah (alt sağ) , 1982'de bom ba lı su -

ikas te uğ ra yan, Lüb nan'ın Fa lan jist li de ri Be şir Ce ma yel, Irak es ki Dev let Baş kanı Ab dül Kerim Kasım

ise 1963 yılın da Irak Hava Kuv vet leri tarafın dan yapılan dev rim sırasın da öl dürül müş tür.
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Türkiye Gazetesi, 7 Ekim 1981

Abdül Kerim Kasım

Lüb nan'ın eski

Falan jist lideri

Beşir Cemayel



"Şam eh li, Mı sırlı ka bi le le ri esir ala cak lar dır."264

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Bu gün söz  ko nu su böl ge de yer alan dev let ler ara sın da İs ra il de
bu lun mak ta dır. Do la yı sıy la bu ha dis le İs ra il Dev le ti'nin Mı sır ile olan
sa vaş la rı na ve Mı sır top rak la rı nı iş ga li ne işa ret edi li yor ola bi lir. 

26 Ekim 1956 yı lın da İs ra il Mı sır'a sal dır dı ve Si na Ya rı ma da sı nı iş gal et me ye baş la dı. BM'nin ara ya
gir me siy le sı cak ça tış ma lar bir sü re so na er di ve İs ra il sı nı rı na BM Ba rış Gü cü yer leş ti. 

1967 yı lın da ki 6 Gün Sa va şı ise İs ra il-Mı sır ara sın da ki baş ka bir sa vaş -
tı. Bu sa va şın so nun da İs ra il, Gaz ze Şe ri di ile Si na Ya rı ma da sı nın
tü mü nü, Şe ria akar su yu nun ba tı ya ka sı nı, Ku düs ken ti ni ve Go lan

te pelerini ele geçir di.



Hazreti Muhammed (sav)

Şu ha di se ler mey da na gel me dik çe kı ya met kop -
ma ya cak tır… dep rem ler ço ğa la cak…265

Kı ya met ten ön ce iki bü yük ha di se var dır… ve
son ra da zel ze le li yıl lar.266

Türkiye Gazetesi, 4 Mart 1997

Sabah Gazetesi, 17 Mart 1999

Milliyet Gazetesi, 10 Temmuz 1994

Yeni Şafak Gazetesi, 9 Haziran 2000



Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as)'ın 
Hicri 1400'de zuhur edeceğini müjdelemiştir

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen bir hadiste; 

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

Gerçekten de Hicri 1400’ün başlamasıyla birlikte ise
Peygamberimiz (sav) tarafından bildirilen ahir zaman alametleri

teker teker ve ardı ardına gerçekleşmeye başlamıştır. 

"İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (as)'ın ya-
nında toplanacaklardır." (Risaletül Huruc-ül
Mehdi, s. 108)

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



Hazreti Muhammed (sav)

Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen birçok hadis; büyük
İslam alimi İmam Rabbani’nin ünlü eseri Mektubat-ı Rabbani’de, eh-
li sünnet hadis literatüründe en önemli altı kitaptan biri olan
Sünen-i Ebu Davud’ta yer almakta, ayrıca Said Nursi Hazretleri’nin
eserlerinden olan Barla Lahikası, Kastamonu Lahikası, ve Şualar’da
defalarca ve yine Üstad’ın Hicri 1327 yılında Şam’da Emevi
Camii’nde on bin kişiye verdiği hutbesinde (Hutbe-i Şamiye’de)
Hz. Mehdi (as)’ın Hicri 1400 yılında çıkacağı çok açık bir şekilde
belirtilmektedir. (Bu konuyla ilgili diğer  bilgiler için bakınız:
http://www.hazretimehdi.com/1400_1500.html)

Yine Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen ve İmam
Rabbani, Celalleddin Suyuti, Ahmed bin Hanbel, Üstad Said Nursi
Hazretleri gibi büyük İslam alimlerinin eserlerinde yer alan ve
İslam ümmetinin ömrünün Hicri 1500’lere kadar olacağını ifade
eden hadislerin varlığı da açıktır:

İmam Suyuti, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ümme-
tin ömrünün 1500 seneyi aşmayacağını bildirdiğini haber ver-
mektedir:
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"BENİM ÜMMETİMIN ÖMRÜ 1500 SE-
NEYİ PEK GEÇMEYECEK." (Suyuti, el-
Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-
havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul
Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin
Hanbel, Kitâbu’l-İlel, s. 89)



Said Nursi Hazretleri ise ümmetin ömrünün HİCRİ 1506
yılına kadar olacağını söylemektedir:

Yine Üstad, Kastamonu Lahikası’nın 33. sayfasında kıyametin
kopma tarihini 1545 olarak vermiştir. (Doğrusunu Allah  bi-

lir.) 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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BU ÜMMETİN ÖMRÜ bin (1000) seneyi ge-
çecek fakat BİN BEŞYÜZ (1500) SENEYİ AŞ-
MAYACAKTIR. (Kıyamet Alametleri, s. 299)

(Celaleddin Suyuti'nin "El-Kesfu Fi Mücazeveti

Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-

Asar" isimli kitabından nakil)

"... Birinci cümle, BİN BEŞ YÜZ (1500)
makamiyle ahir zamanda bir taife-i mücahi-
dinin (din için çalışanların) son zamanlarına
ve ikinci cümle, BİN BEŞ YÜZ ALTI (1506)
makamiyle galibane (galip olan) mücahedenin

(Allah yolunda gösterilen çabanın) tarihine...

işaret eder. (...) bu tarihe kadar (1506) zahir

(görünen) ve aşikarane (açık, belli), belki galibane

devam edeceğine remze yakın (işaret yoluyla) ima

eder." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 46)



Hazreti Muhammed (sav)

“Ümmetimden bir taife Allah’ın emri gelinceye kadar
(kıyamete kadar) hak üzerinde olacaktır.”

Bu sahih kaynaklar doğrultusunda Hz. Mehdi (as)’ın çıkış vakti-

nin Hicri 1400’den sonraki bir yüzyıl olmayacağı son derece açıktır.

Tüm Müslümanların, Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen ahir za-

man ile ilgili sahih hadislere ve en büyük İslam alimlerinin izahlarına

kesinlikle itibar etmeleri gerekmektedir. Aksinde tamamı arka arkaya

gerçekleşen bu alametleri görmezden gelmek bunların bir defa daha

arka arkaya gerçekleşmesi gerektiğini iddia etmek anlamına gelir.

Oysa bu alametler zaten bir kez ve bir sıra şeklinde meydana gelmiş-

tir. Ve bu durum Müslümanların, Peygamberimiz (sav)’in haber ver-

diği ahir zamanın içinde yaşadıklarını anlamaları için yeterlidir.

Gerçekleşen söz konusu yüzlerce alamete rağmen “aynı alametler bir

kez daha olsun” demek akla ve mantığa kesinlikle uygun olmaz.

Samimi bir Müslüman için, bu alametlerin Peygamberimiz (sav)’in bil-

dirdiği şekilde gerçekleştiğini bir kere görmek kesinlikle ahir za-

manda yaşadığına ve Hz. Mehdi (as)’ın inşaAllah zuhur et-

miş olduğuna inanması için yeterlidir.
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“Ümmetimden bir taife...” fıkrasının (bölümü-
nün) makam-ı cifrîsi (cifir hesâbına göre olan neti-
ce, sayı değeri) 1542 (2117) ederek nihayet-i devamı-
na (varlığının sonuna) îma eder. “Hak üzerinde ola-
caktır.” (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi
1506 (2082), bu tarihe kadar zâhir ve aşikârane
(açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542
(2117)’ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazi-
fe-i tenviriyesine (aydınlatma görevine) devam
edeceğine remze (işarete) yakın îma eder.
“Allah’ın emri gelinceye kadar” (şedde sayı-
lır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1545 (2120),
kâfirin başında KIYAMET KOPMASINA îma
eder. (Kastamonu Lahikası, s. 33)



Ahir za man ala met le ri gü nü müz de 
bir bi ri ar dı na ger çek leş mek te dir

Peygamber Efendimiz (sav)'den ri va yet edi len ha dis ler de ahir
za ma nın ve Al tın çağ'ın ala met le ri ha ber ve ril miş tir. Gü nü müz de
ger çek le şen olay la rı bu ala met ler ile kı yas la dı ğı mız da ise, ahir za -
ma nın, için de ya şa dı ğı mız dö nem ol du ğu nu gös te ren ve ay nı za -
man da Al tın çağ'ın ge li şi ni müj de le yen pek çok işa ret gör mek te yiz. 

Şu nu be lirt me li yiz ki, bu bö lüm de yer ver di ği miz ha dis ler de
bil di ri len işa ret le rin bir kıs mı 1400 yıl lık İs lam ta ri hi nin her han gi
bir dö ne min de, dün ya nın be lir li bir böl ge sin de, be lir li bir oran da
gö rül müş ola bi lir. Böy le bir du rum o dö ne min ahir za man ol du ğu -
nu gös ter mez. Zi ra bir dev rin ahir za man ola rak ni te len di ril me si
için kı ya met ala met le ri nin tü mü nün ay nı çağ da, bir bir le ri ni iz le ye -
rek ger çek leş me si ge rek mek te dir. Bu du rum bir ha dis te şöy le ifa de
edil miş tir:

“Kı ya met ala met le ri bir bi ri ni ta ki ben mey da na ge lir. Bir di zi de ki
bon cuk la rın art ar da kop ma sı gi bi.”267

Ahir za ma nın baş lan gı cı, ha dis ler de, fit ne le rin ço ğal dı ğı, sa -
vaş ve ça tış ma la rın art tı ğı, dün ya üze rin de çok bü yük bir ah la ki
yoz laş ma nın baş gös ter di ği din ah la kın dan uzak la şıl dı ğı bir ka os
or ta mı ola rak ta nım lan mış tır. Söz ko nu su dö nem de, dün ya nın
dört bir ya nın da do ğal fe la ket ler ola cak, fa kir lik hiç bir dö nem de
ol ma dı ğı  ka dar ar ta cak, suç oran la rın da çok bü yük bir tır man ma
gö rü le cek, ci na yet ler ve kat li am lar bir bi ri ni ta kip ede cek tir. An cak
bu, ahir za ma nın sa de ce ilk aşa ma sı dır; ikin ci aşa ma da Al lah in -
san lı ğı bu ka os or ta mın dan kur ta ra cak, bol luk, be re ket, hu zur, ba -
rış ve gü ven lik do lu bir ya şa m ile kul la rı nı ni met len di re cek tir. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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“Yük sek yük sek bi na lar in şa edil me dik çe… kı ya -
met kop maz.”268

“Şu ha di se ler mey da na gel me dik çe kı ya met kop -
ma ya cak tır… Yük sek bi na lar yap ma da in san lar
bir bir le riy le ya rı şa cak.”269
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Şu ha di se ler mey da na gel me dik çe kı ya met kop ma -
ya cak tır… Za man kı sa la cak ve va sı ta lar la me sa fe -
ler kı sa la cak.270

Za man kı sa lıp se ne ay, ay haf ta, haf ta gün, gün
sa at, sa at de ateş tu tuş tu ra cak ka dar az bir za man
ol ma dık ça kı ya met kop maz.271



Hazreti Muhammed (sav)

Ya şa dı ğı mız yüz yı lın ses ten hız lı uçak la rı, tren le ri ve di ğer ge liş -
miş ula şım araç la rıy la, es ki dö nem ler de ay lar sü ren yol cu luk lar şim di
bir kaç sa at için de, üs te lik çok da ha gü ven li, ra hat ve kon for lu bir bi çim -
de ya pı la bil mek te dir. Ha di sin işa re ti de bu şe kil de ger çek leş mek te dir.

Asır lar ön ce kı ta lar ara sın da haf ta lar alan ha ber leş me şu an da in -
ter net ve ile ti şim tek no lo ji le riy le sa ni ye ler içe ri sin de ta mam lan mak ta -
dır. Geç mi şin ker van la rı ile ay lar sü ren se ya hat ler so nu cu ula şı la bi len
eş ya la rı, gü nü müz de anın da te min et mek müm kün dür. Çok de ğil, da -
ha bir kaç yüz yıl ön ce tek bir ki ta bın ya zıl ma sı için ge çen sü re de bu gün
mil yar lar ca ki tap ba sı la bil mek te dir. Bütün bunların yanısıra te miz lik,
ye mek pi şir me, ço cuk ba kı mı gi bi gün de lik iş ler, "tek no lo ji
ha ri ka sı" alet le rin yar dı mıy la va kit al mak tan çık mış tır.

Bu ör nek ler ra hat lık la ço ğal tı la bi -
lir. El bet te bu ra da üze rin de du rul ma sı
ge re ken Pey gam be ri mi z (sav)'in 7.
yüz yıl da ha ber ver di ği kı ya met işa ret -
le ri nin gü nü müz de ay nen ger çek leş -
me si dir.

Türkiye Gazetesi, 1 Şubat 2002
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Hürriyet Gazetesi, 19 Mart 2000



Kam çı bi lin di ği gi bi, es ki çağ lar da özel lik le at, de ve gi bi bi nek
hay van la rı nı sü rer ken yay gın ola rak kul la nıl mış bir araç tır; ha dis
in ce len di ğin de Pey gam be ri mi z (sav)'in bir ben zet me yap tı ğı or ta ya
çık mak ta dır. Gü nü müz de ya şa yan in san la ra yö ne lik şöy le bir so ru
ha zır la ya lım: "Kam çı nın şek li ne ben ze te bi le ce ği miz ve ko nu şan nes -
ne ne dir?" 

Bu so ru nun en man tık lı ce va bı, antenleri ile dikkat çeken
tel siz, cep te le fo nu ve ya ben ze ri ile ti şim araç la rı ola cak tır.  Cep
te le fo nu ve ya uy du te le fo nu gi bi kab lo suz ile ti şim araç la rı nın
çok kı sa bir geç mi şi ol du ğu nu göz önün de bu lun du rur sak, Pey -
gam be ri mi z (sav)'in 1400 yıl ön ce yap tı ğı tas vi rin de ne ka dar
hik met li ol du ğu an la şı la cak tır.  Kı ya met ön ce si za man
di li mi nin için de bu lun du ğu mu za da ir bir
ha ber da ha böy le ce te cel li et miş tir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Kişi ye kam çı sı nın ucu ko nuş ma dık ça… 

kı ya met kop maz.272



Hazreti Muhammed (sav)

Ha dis te ki me saj ol duk ça açık tır: Ki şi nin ken di se si ni duy -
ma sı nın ahir za manın bir özel li ği ol du ğu be lir til mek te dir. Şüp -
he siz in sa nın ken di se si ni işi te bil me si için ön ce lik le se si ni ka yıt
et me si ve son ra da din le me si ge rek mek te dir. Ses ka yıt ve rep -
ro dük si yon tek no lo ji si de 20. yüz yı lın bir ürü nü dür; bu ge liş -
me bi lim sel bir dö nüm nok ta sı ol muş, ha ber leş me ve med ya
sek tör le ri nin doğ ma sı na yol aç mış tır. Ses kay dı özel lik le bil -
gi sa yar ve la zer tek no lo ji le rin de ki son ge liş me ler le mü kem -
me le ulaş mış du rum da dır.

Kı sa ca sı, gü nü mü zün elekt ro nik alet le ri, mik ro -
fon la rı ve ho par lör le ri se sin kay de dil me si ve
din len me si ne im kan sağ la mak ta ve biz le re
yu ka rı da ki ha di sin ver di ği ha be rin te cel li
et ti ği ni gös ter mek te dir.
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Kişi ye (ken di) se si ko nuş ma dık ça… kı ya met
kop maz.273



Yu ka rı da ki ha dis ler de be lir ti len "el" ke li me si nin Arap ça sı
"yed"dir. Bu ke li me nin söz lük an lam la rı "el"in ya nı sı ra "kuv vet, kud -
ret, güç, va sı ta"dır.  Bu ha dis te de bu ma na lar da kul la nıl mış ol ma sı
muh te mel dir. 

İn san la rın bak tık la rın da gö re bi le cek le ri bir "kuv vet, kud ret, güç,
va sı ta" geç miş dö nem ler için faz la bir an lam ta şı ma mak ta dır. An cak
bu gü nün dün ya sı nın vaz ge çil mez bir par ça sı olan te le viz yon, ka me ra
ve bil gi sa yar gi bi ci haz lar ha dis ler de ta rif edi len ola ya tam ola rak
açık lık ge tir mek te dir. Ya ni bu ha dis te ge çen "el" ifa de si, güç an la -
mın da kul la nıl mış tır. Ve gök ten dal ga lar ha lin de ge len gö rün tü -
le re, ya ni te le viz yon ya yı nı na işa ret et ti ği an la şıl mak ta dır. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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O gü nün ala me ti: Se ma dan (gök yü zün den) bir el
uza na cak ve in san lar ona ba ka cak ve görecek ler -
dir.274

O günün alameti semada (gökyüzünde) uzatılmış
ve insanların kendisine bakıp durduğu bir el'dir.275



Hazreti Muhammed (sav)
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“İn san lar bir öl çek buğ day ek tik le rin de kar şı -
lı ğın da ye di yüz öl çek bu la cak... İn san bir kaç
avuç to hum ata cak, 700 avuç ha sat ede cek -
tir... Çok yağ mur yağ ma sı na rağ men bir
dam la sı bi le bo şa git me ye cek.”276

Peygamber Efendimiz (sav) ahir za man da ya şa na cak tek no lo jik
ge liş me ler le il gi li da ha pek çok bil gi ver miş tir. Ha dis ler de mo dern ta -
rı ma ge çil me si, ye ni üre tim tek nik le ri nin ge liş ti ril me si, to hum ıs la hı
ça lış ma la rı ve yağ mur su la rı nın ye ni ba raj lar, gö let ler ya pı la rak de ğer -
len di ril me si so nu cun da olu şa cak üre tim ar tı şı na dik kat çe kil mek tedir. 

Yan da ki www.world bank.org/html/cgi ar/press/whe at3.html

in ter net si te sin de buğ day üre ti min de ki ar tış şöy le

ko nu edil miş tir: "YÜZ YI LIN MU Cİ ZE TA HI LI

BUĞ DAY" Dün ya Ban ka sı Çev re Ge liş tir me den

So rum lu Baş kan Yar dım cı sı ve CGI AR’ın baş ka nı

Is ma il Se ra gel din, "Buğ day bu yüz yı lın mu ci ze 

ta hı lı" de di. "Buğ day üre ti min de ki ar tış ol duk ça

yay gın olan kıt lı ğın önü ne ge çi yor ve As ya, La tin

Ame ri ka ve hat ta kıs men Af ri ka’da yi ye cek 

gü ven li ği ni den ge le miş olu yor."

www.eco no mic.idsc.gov.eg/bo ok/

ag ri cul.htm  isim li si te de buğ day

üre ti min de ki ve ri min 

1981-1982 ile 1999-2000 yıl -

la rı ara sın da %90 lık bir ar tı -

şa ulaş tı ğı be lir til mek te dir.
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Zaman Gazetesi, 7 Ekim 1996

Gü nü müz de tek no lo ji çok bü yük bir hız la ge liş mek -
te, ürün le rin hem ka li te sin de hem de üre tim mik ta -
rın da çok faz la ar tı rı ma gi di le bil mek te dir. Özel lik le
de ge ne tik bi li min de ya şa nan çok hız lı ge liş me, tek -

no lo ji nin her tü rün de ol du ğu gi bi ta rım tek no lo ji sin -
de de bü yük bir dev rim ya şat mak ta dır. 

Evrim



Hazreti Muhammed (sav)
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Onun zamanında… ömürler uzayacaktır.277

Pey gam be ri miz (sav)'in ver di ği bu ha be rin üze rin -
den on dört asır geç miş tir. Ka yıt lar ge çen bu za man
ara lı ğın da, or ta la ma ya şam sü re si nin için de bu lun -
du ğu muz çağ da di ğer tüm dö nem ler den da ha faz la
ol du ğu nu açık ça or ta ya koy mak ta dır. Hat ta 20. yüz -
yı lın baş la rı ile son la rı ara sın da da hi bü yük bir fark
var dır. Ör ne ğin 1995 yı lın da doğ muş olan bir ço cu -
ğun 1900'ler de doğ muş bi ri si ne gö re or ta la ma 35 yıl
da ha uzun ya şa ya ca ğı tah min edil mek te dir.278 Bu
ko nu da ki çar pı cı bir baş ka ör nek de, geç miş te 100 se-
neden faz la yaşayan in san ların ol duk ça nadir, günü-
müz de ise çok sayıda ol masıdır.

Gözcü Gazetesi, 29 Aralık 2001

İn san öm rü nün uza ma sı ile il gi li ge liş me le rin ya rı sın dan
faz la sı 20. yüz yıl da ger çek leş miş tir. Aşa ğı da yer ver di ği -
miz www.hsph.har vard.edu/re vi ew/spe ci al.html ait in -
ter net say fa sın da da bu ko nu ile il gi li bil gi ler ve ril mek -
te dir. Bu say fa nın ver di ği bil gi le re gö re; "Ame ri ka’da in -
san öm rü 1900’de or ta la ma 48 yıl iken, 1995’te or ta la -
ma 78 yı la uza dı. ...Ön ce lik le in san lar fa kir ken da ha
genç ölü yor lar dı, ki şi ba şı na dü şen ge lir art tık ça in san
öm rü de uza dı. İkin ci si, 1900’ler de çok zen gin bir in san
da ol sa nız, öm rü nü zü uza ta bil mek için ala bi le ce ği niz
bir şey yok tu, 1990’lar da ise or ta ge lir li bi le ol sa nız ala -
bi le ce ği niz bir şey ler var." 

Aşa ğı da yer ver di ği miz www.vi ew zo ne.com/aging.html
in ter net say fa sın da ise çe şit li is ta tis tik le re yer ve ril mek -
te dir. Bu na gö re, ye ni do ğan bir be be ğin or ta la ma 76
yıl öm rü ol du ğu söy len mek te, an cak bu or ta la ma nın
hep ay nı kal ma ya ca ğı be lir til miş tir. Çün kü "1796’da in -
san öm rü 24 yıl dı. 100 yıl son ra bu, iki ye kat lan dı ve
48 yıl ol du. Şim di ise, 76 yıl." Say fa da ve ri len bil gi ye
gö re; Ame ri kan Aka de mi si An ti-Yaş lan ma Bö lü mü'nden
Dr. Ro nald Klatz, "Bu gün Ame ri ka’da do ğan be bek le rin
ya rı sı 100. yaş gün le ri ni gö re bi le cek ler, üs te lik ol duk ça
sağ lık lı ola rak" di yor. 



So nuç

Allah Kuran'da peygamberlerinden birçoğunu mucizelerle
gönderdiğini bildirir. Örneğin Hz. Musa (as), asasını attığında asası
yılan şekline bürünmüştü, elini koynuna soktuğunda eli beyaz ola-
rak çıkmıştı, asasını denize vurduğunda ise deniz ikiye ayrılarak
inananlara kuru bir yol açmıştı. Hz. İsa (as) ise babasız olarak dün-
yaya gelmişti, daha beşikte iken konuşmuştu, bir mucize olarak has-
taları iyileştirebiliyordu… Allah'ın lütfuyla gerçekleşen tüm bu mu-
cizeler, peygamberlerin insanları ikna etmeleri, onların kendilerine
inanmalarını sağlamaları için Allah Katından onlara verilmiş büyük
bir destek ve yardımdır. 

Allah, Hz. Muhammed (sav)'i de, hem Kuran'ın içinde yer alan
mucizelerle, hem de kendisine bildirdiği gayb haberleri ile destekle-
miştir. Peygamber Efendimiz (sav), yakın ve uzak gelecekte gerçek-
leşecek olan olayları, bazı detayları ile haber vermiştir. Bunların ger-
çekleştiğini görmek ise, hem müminlerin şevklerinin artmasına ve-
sile olmakta, hem de iman etmeyenlerin kalplerinin İslam'a ısınarak
iman etmelerine bir vesile olmaktadır. 

Yaşadığı dönemde gerçekleşmesi imkansız gibi görünen, hatta
nasıl gerçekleşeceği tahayyül dahi edilemeyen olayların birbiri peşi-
sıra gerçekleşmesi, Allah'ın Peygamberimiz (sav)'e özel bir ilim ver-
diğinin açık bir delilidir. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, hidayet bulmayacak olanlar,
Peygamberimiz (sav)'in ve Kuran'ın açık delil ve mucizelerine rağ-
men iman etmeyeceklerdir. Allah bu gerçeği Kuran'da şöyle bildirir:

Olan ca ye min le riy le, eğer ken di le ri ne bir ayet gel se, ke sin ola rak
ona ina na cak la rı na da ir Al lah'a ye min et ti ler. De ki: "Ayet ler, an -
cak Al lah Ka tın da dır; on la ra (mu ci ze ler) gel se de kuş ku suz inan -
ma ya cak la rı nın şu urun da de ğil mi si niz? (Enam Su re si, 109)
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ey gam ber Efendimiz (sav)'in ah la kı nı, onun
han gi ko şul lar da na sıl bir ta vır gös ter di ği ni
öğ ren me nin en önem li ne de ni ona ben ze me ye
ça lış mak, tak va da, ta vır da, ih las da, te va zu da,
te miz lik te, iman şev kin de onu ör nek al mak -
tır. Gü nü müz de in san la rın pek  ço ğu ken di le -
ri ne bir çok in sa nı ör nek al mak ta, on la rın ta vır -

la rı na özen mek te, on lar gi bi ko nu şup, on lar gi -
bi dav ran ma ya ça lış mak ta dır. Oy sa, öze nil me si,

ben ze me ye ça lı şıl ma sı ge re ken ki şi ler, Pey gam be ri miz (sav) ve
onun ah lak ça ve tak va ca ben ze ri olan di ğer pey gam ber ler dir. 

Al lah, ayet le rin de Al lah'a ve Re su lü ne iman et me nin, pey -
gam be ri sa vu nup des tek le me nin ve onu iz le me nin öne mi ne dik kat
çek mek te ve bu ki şi le rin kur tu lu şa ere cek le ri ni şöy le müj de le mek -
te dir: 

Ki Al lah'a ve Re sû lü'ne iman et me niz, O'nu sa vu nup-des tek le me -
niz, O'nu en iç ten bir say gıy la-yü celt me niz ve sa bah ak şam O'nu
(Al lah'ı) tes bih et me niz için. (Fe tih Su re si, 9)
… Ona ina nan lar, des tek olup sa vu nan lar, yar dım eden ler ve
onun la bir lik te in di ri len nu ru iz le yen ler; iş te kur tu lu şa eren ler bun -
lar dır. (Araf Su re si, 157)

Sonuç:
Peygamberimiz (sav)'e Uyanlar 

Kurtuluşa Erenlerdir
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Bu dö nem de Pey gam be ri miz (sav)'i des tek le mek ise an cak
Ku ran'a tam ta bi ol mak la ve Peygamberimiz (sav)'in sün ne ti ne uy -
mak la, Ku ran ah la kı nı onun gös ter di ği ça ba nın bir ben ze ri ile tüm
dün ya ya yay ma ya ça lış mak la, ah lak ça ve ta vır ca gü cü nün yet ti ği -
nin en faz la sıy la ona ben ze mek için gay ret et mek le ola cak tır. Böy -
le bir ta vır gös te ril di ği tak dir de Al lah Pey gam be ri mi z (sav)'e na sıl
yar dım et tiy se, ona des tek olan la ra da yar dım ede cek ve yol la rı nı
aça rak, on la ra umul ma dık ba şa rı lar ve re cek tir. An cak en önem li si
Pey gam be r Efen di mi z (sav)’e ben ze ye rek, Rab bi mi z'in rı za sı nı,
rah me ti ni ve cen ne ti ni ka za na bil mek tir. 
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arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini

reddetmek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı

olamamış bilim dışı bir safsatadan başka bir şey

değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadü-

fen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve

canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim

tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman

yaşanmadığını ortaya koyan 450 milyona yakın fosilin bu-

lunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış

olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisi-

ni ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bi-

limsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntü-

sü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünya-

sında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'ler-

den sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış ol-

duğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından di-

le getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi

farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizli-

ğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadır-

lar.

Evrim Yanılgısı



Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok ça-

lışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam edi-

yoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetle-

mekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti ol-

makla 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 dün-

ya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine

kendince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına

göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlardı ve za-

man içinde küçük deği-

şimlerle 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:
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Char les Dar win



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. 

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 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl ön-

ce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden

geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca

kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim

gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı,

teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia

edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edi-

len o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?
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Kamb ri yen ka ya lık la rın da bu lu nan fo sil ler, sal yan goz lar, tri lo bit ler, sün ger ler,
so lu can lar, de ni za na la rı, de niz yıl dız la rı, yü zü cü ka buk lu lar, de niz zam bak la rı
gi bi komp leks omur ga sız tür le ri ne ait tir. İl ginç olan, bir bi rin den çok fark lı olan
bu tür le rin hep si nin bir an da or ta ya çık ma la rı dır. Bu yüz den je olo jik li te ra tür de
bu mu ci ze vi olay, "Kamb ri yen Pat la ma sı" ola rak anı lır.



Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiç-

bir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye 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 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." (Sidney Fox,

Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life,
New York: Marcel Dekker, 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. 
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Fran sız bi yo log 
Lo uis Pas te ur



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."

(Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications,

1953 (Reprint), 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 çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu
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Ev rim ci le rin en bü yük ya nıl gı la rın dan bir ta ne si de yu ka rı da tem si li res mi gö rü len ve
il kel dün ya ola rak ni te len dir dik le ri or tam da can lı lı ğın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği ni dü -
şün me le ri dir. Mil ler de ne yi gi bi ça lış ma lar la bu id di ala rı nı ka nıt la ma ya ça lış mış lar dır.
An cak bi lim sel bul gu lar kar şı sın da yi ne ye nil gi ye uğ ra mış lar dır. Çün kü 1970'li yıl lar da
el de edi len so nuç lar, evrimcilerin il kel dün ya ola rak nitelendirdikleri dönem deki at mos -
ferin yaşamın oluş ması için hiç bir şekil de uy gun ol madığını kanıt lamış tır.
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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 Evidence

on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the American
Meteorological Society, c. 63, Kasım 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. (Stanley Miller, Molecular
Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules,

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? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40.)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza

girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı

yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır.

Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bi-

le cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait

tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla

açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bi-

le gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza gi-

rerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir
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Evrim teorisini geçersiz kılan ger-
çeklerden bir tanesi, canlılığın ina-
nılmaz derecedeki kompleks yapısı-
dır. Canlı hücrelerinin çekirdeğinde
yer alan DNA molekülü, bunun bir
örneğidir. DNA, dört ayrı molekü-
lün farklı diziliminden oluşan bir
tür bilgi bankasıdır. Bu bilgi banka-
sında canlıyla ilgili bütün fiziksel
özelliklerin şifreleri yer alır. İnsan
DNA'sı kağıda döküldüğünde, orta-
ya yaklaşık 900 ciltlik bir ansiklope-
di çıkacağı hesaplanmaktadır.
Elbette böylesine olağanüstü bir bil-
gi, tesadüf kavramını kesin biçimde
geçersiz kılmaktadır.



tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak

"0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka pro-

teinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluşma ih-

timalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile

evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir.

Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer

proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin hazır

bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için

proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan

protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için

DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önem-

li görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve

tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmek-

tedir.

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 -
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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. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth,
Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78.)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine or-

taya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek

gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teo-

risini 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.
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Doğal seleksiyona göre, güçlü olan ve yaşadığı çevreye uyum sağlayabi-
len canlılar hayatta kalır, diğerleri ise yok olurlar. Evrimciler ise doğal
seleksiyonun canlıları evrimleştirdiğini, yeni türler meydana getirdiğini
öne sürerler. Oysa doğal seleksiyonun böyle bir sonucu yoktur ve bu id-
diayı doğrulayan tek bir delil dahi bulunmamaktadır.
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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. (Charles Darwin, The
Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,

1964, s. 184.)

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 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. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania:
The Banner Of Truth Trust, 1988.)

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 olarak geçersiz olduğunu bil-

melerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların,

kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının

"mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç so-



nucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık

bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine

her zaman için canlılara zarar verirler.

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

Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

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. (Charles Darwin, The Origin of
Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,
1964, s. 179.)

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 -
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Evrimciler yüzyılın başından beri sinekleri mutasyona uğratarak, faydalı mutasyon
örneği oluşturmaya çalıştılar. Ancak onyıllarca süren bu çabaların sonucunda elde
edilen tek sonuç, sakat, hastalıklı ve kusurlu sinekler oldu. Solda, normal bir 
meyve sineğinin kafası ve sağda ise mutasyona uğramış diğer bir meyve sineği.



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

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerin-

den türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine

dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu

dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve

kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yan-

dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen

canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yan-

dan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış ol-
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Bit ki le rin ev ri mi id di ası nı doğ ru la yan tek bir
fo sil ör ne ği da hi yok ken, ev rim ge çir me dik -
le ri ni is pat la yan yüz bin ler ce fo sil var dır. Bu
fo sil ler den bi ri de re sim de gö rü len 54 – 37
mil yon yıl lık gink go yap ra ğı fo si li dir. Mil -
yon lar ca yıl dır de ğiş me yen gink go lar, ev -
rimin büyük bir al dat maca ol duğunu gös ter -
mek tedir.



malıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusur-

lu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkla-

rı bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayıla-

rının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

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. (Charles Darwin, The

Origin of Species, s. 172, 280.)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir aç-

maz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yaz-

mıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden

sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karma-

şa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara

geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok kat-

manında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her ta-

baka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of

Species, s. 172, 280) 
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Evrimciler, fosiller üze-
rinde yaptıkları yorum-
ları genelde ideolojik
beklentileri doğrultu-
sunda yaparlar. Bu ne-
denle vardıkları sonuç-
lar çoğunlukla güvenilir
değildir. 



YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR

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

Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon 
yıllıktır. Günümüzde 
yaşayan timsahlardan 
hiçbir farkı yoktur.

Bu 50 milyon yıllık çınar 
yaprağı fosili ABD çıkarılmıştır.
50 milyon yıldır çınar yaprakları
hiç değişmemiş, evrim 
geçirmemiştir.

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



İtalya'da çıkarılmış bu 
Mene balığı fosili 54 - 37
milyon yıllıktır.

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

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

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



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. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record",
Proceedings of the British Geological Association, 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:

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.
(Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books,
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.
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İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, in-

sanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde

maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl ön-

ce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı

"ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu se-

naryoda 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 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. (Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human
Evolution: Grounds for Doubt", Nature, 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. Rennie, "Darwin's
Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aralık 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 -
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te dir. (Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical

Antropology, 1. baskı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D.

Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University 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 (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Time,

Kasım 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 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. Gould,
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İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil

ka lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile

may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu

gös ter me kte dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler,

ger çek dı şı bir ta kım çi zim ve ma ket le re umut 

bağ la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne 

di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı 

may mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A
H T E



Natural History, 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 et me le ri bi le müm -
kün dür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:
Toplinger Publications, 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 -
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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 pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve

nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril -

le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz -

man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca,

hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina -

nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın -

lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı,

arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or -

ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma -

la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef -

ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi

mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka -

çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de

ede mez ler. 

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

Yüce 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 -
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki 
ha yır. Bu nu da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir
va ri le can lı la rın olu şu mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı,
pro te in le ri kı sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko -
ya lım. Ola bi le cek her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le -
ri ka rış tı ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar 
bek le nir se bek len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 
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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 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 -
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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, 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
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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 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 -

Hazreti Muhammed (sav)

290

Bir ci sim den ge len uya -
rı lar elekt rik sin ya li ne
dö nü şe rek be yin de bir
et ki oluş tu rur lar. Gö rü -
yo rum der ken, as lın da
zih ni miz de ki elekt rik
sin yal le ri nin et ki si ni
sey re de riz.



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 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 -
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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, İla hi bir açık la ma nın
sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Richard Lewontin, "The Demon-
Haunted World", The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28.)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşa-

tılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka

hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz madde-

nin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin

kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçek-

lerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle,

yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştu-

ğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabul-

dür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul

etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam

etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan in-

sanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç,
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bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni

yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yara-

tıp 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. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-

rilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların

karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörle-

rin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının,

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylan-

ların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üste-

lik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültürlü, eği-

timli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük

ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dün-

ya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla

düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip

çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya id-

dia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının

Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları

putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yap-

tıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlük-

tür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır.

Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmek-

ten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayet-

lerden bazıları şöyledir:

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 azap on la ra dır.

(Ba ka ra Su re si, 6-7)

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

nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar
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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 Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan -

ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı yük sel -

se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir

top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san -

la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün

bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du -

rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık

ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün -

ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir

ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur

gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her

tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le

do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka

bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı

kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as) ve

Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as),

Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin

bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz.

Mu sa (as), 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)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -

Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-

mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koy-

duğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurdukları-

nı yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı ve rin -
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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)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etki-

leyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile,

söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün

etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve

bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeç-

mezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğun-

da" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar ev-

rimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gö-

ren Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği du-

rumu 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. (Malcolm
Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980,
s. 43)
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Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın ina nış la rı ne de re ce ga rip ve akıl 
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ola rak ka bul eder ler hat ta bu batıl inan ca bir di ne bağ la nır gi bi bağ la nır lar.



Hazreti Muhammed (sav)

296

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.

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize                 
öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)
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