










Yazar ve Eser le ri Hak kın da

Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da

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

nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü -

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

pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala -

rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta -

ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır.

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 30.000 res min yer al dı ğı top lam 45.000 say fa lık

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

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

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

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

ma sı nın sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in

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

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

ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id -

di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son

söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan

Re su lul lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak,

böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de

dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri -

ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

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

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

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

Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın

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

liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por -

te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş -

nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay -

ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin -

ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da

kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri -

ka'da yay gın ola rak kul la nı -

lı yor), Dhi vel hi (Ma uri -



tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı -
şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir. 

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın
iman et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı
oku yan, in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs -
lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin
ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri
oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz -
mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm -
kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır,
çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah -
ya kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır.

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan -
mak ta dır. Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca
Allah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya -
yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir.

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le -
ri ni sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok
önem li bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma -
şa mey da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes -
kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man
kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü
vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş -
ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve
Ku ran ah la kı nı yay mak ol du ğu nu, bu hiz met te ki et ki, ba şa rı ve sa mi mi ye tin açık ça gö -
rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge nel ka na atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın çek tik -
le ri ezi yet le rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul ma nın yo -
lu ise, din siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon ma sı ve Ku ran
ah la kı nın, in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma sı dır. Dün ya nın gün -
den gü ne da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve kar ga şa or ta mı dik ka te
alın dı ğın da bu hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li bir bi çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği
açık tır. Ak si hal de çok geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan Ha run Yah ya kül li ya tı, Al lah'ın iz -
niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve
adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.



Oku yu cu ya
� Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de ni, bu te -

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

� Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da ima ni ko -
nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya
da vet edil mek te dir ler. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru
işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

� Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her kes ta ra -
fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta
oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen
in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar
ede me mek te dir ler.

� Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir soh bet
or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra -
ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya -
rar lı ola cak tır.

� Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah'ın rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na kat -
kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön
son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in -
san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

� Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri var dır. Bu
sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um -
du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar -
da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

� Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya lı izah la -
ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz,
şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız.

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.  
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H ükmü k›yamete kadar geçerli olan, müminlerin tüm hayat›n› kapsayan emir

ve bilgilerin yer ald›¤› Kuran-› Kerim, Allah'›n kitab›d›r. Kuran'›n en büyük

mucizelerinden biri, ilk vahyin inmesinden bu yana, her as›rda yaflayan tüm insan-

lara hitap etmesidir. Allah Kuran'›, k›yamete kadar insanlara bir yol gösterici ve bir

hidayet rehberi olarak indirmifltir. 

Kuran'da aktar›lan geçmifl kavimlere dair k›ssalar da insanlara pek çok konu-

da yol göstericidir. Peygamberlerin hayatlar›, kavimlerine yapt›klar› tebli¤ler ve

uygulamalar› iman edenler için birer örnektir. Bunun yan› s›ra Kuran'da gelece¤e

dair iflaretler ve müminlerin üzerinde düflünmesi gereken baz› s›rlar da vard›r. Kehf

Suresi bunlardan bir tanesidir. 

Kehf Suresi Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in ve pek çok ‹slam alimi-

nin dikkat çekti¤i bir suredir. Kehf Suresi'nde aktar›lan Kehf ve Rakim Ehli'nde, Hz.

Musa ve ilim sahibi kifli ile ilgili olaylarda ve Hz. Zülkarneyn k›ssas›nda pek çok

s›rlar ve ahir zamana iflaret eden birçok ifadeler bulunmaktad›r. 

Kehf Suresi'nin ahir zamanla ba¤lant›s› bulundu¤una dair Peygamberimiz

(sav)'in de pek çok hadisi mevcuttur. Bu hadislerden baz›lar› flu flekildedir:

Nevvas b. Seman el-Kilabi'den (ra) rivayet edilmifltir. 

"Sizden kim Deccal'e yetiflirse Kehf Suresi'nin evvelini onun üzerine okusun.

Bu surenin sonu Deccal'›n fitnesinden kurtuluflunuzdur.1

Ebu Ümame el-Bahili'den rivayet edilmifltir. 

... kim onun (Deccal'in) cehenneminin belas›na u¤rarsa Allah'tan yard›m dile-

sin ve Kehf Suresi'nin ilk ayetlerini okusun ki atefl ‹brahim (as)'a oldu¤u gibi

bu atefl de o kimseye so¤uk ve selamet olsun.2

... Her kim Deccal'in atefli ile ibtila ve imtihan edilirse Allah'tan yard›m istesin

ve Kehf Suresi'nin bafl taraf›ndaki ayetleri okusun. Bu suretle Deccal'in atefli

ona karfl› so¤uk ve selamet olur.3

Hz. Muhammed (sav)'in Müslümanlara Kehf Suresi'ni mutlaka okumalar›n›

tavsiye etmesinin hikmetlerinden biri, Kehf Suresi'nin ahir zamana bakan çok
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önemli iflaretler tafl›mas›d›r. Kehf Suresi'nde, ahir zamanda ç›kacak olan Deccal'den

ve onun yeryüzüne yaymak istedi¤i dinsizlik ak›mlar›ndan korunmak ve insanl›¤a

bela getirecek olan bu fitneye karfl› mücadele edebilmek için gerekli iflaretler, ayr›-

ca Müslümanlar›n istifade edebilece¤i dersler bulunmaktad›r. Peygamberimiz

(sav)'in ahir zamanda bu sureyi dikkatle okumay› ve ezberde tutmay› tavsiye etme-

si, bu duruma aç›k bir iflarettir. Ayr›ca kitap boyunca görece¤imiz gibi, Ashab-›

Kehf'in inkarc› kavmi içinde yaflad›klar›, ard›ndan Hz. Musa'n›n Allah'›n rahmet

verdi¤i bir kifliden ö¤rendi¤i derin ilim ve bunun da ard›ndan Hz. Zülkarneyn'in

tüm dünyaya hakimiyet kurarak ‹slam ahlak›n› yaymas› üzerinde düflünülmesi ge-

reken konulard›r. 

Bu olaylar›n hikmetlerini kitap boyunca detayl› olarak anlataca¤›z. Çünkü bu

kitab›n yaz›lmas›ndaki amaç; ayetlerinde günümüze dair önemli iflaretler bulunan

Kehf Suresi üzerinde dikkatle düflünmek, derin bir tefekkürle bu s›rlara ulaflmak

için çaba sarf etmek ve Peygamberimiz (sav)'in tavsiyesini tutmakt›r. Dikkatle oku-

yanlar göreceklerdir ki, bu surede k›yamete yak›n bir dönem olan ahir zamana, ahir

zamanda yayg›nl›k kazanacak olan inkarc› sistemlerin uygulamalar›na ve Allah'›n

bu bat›l sistemleri, hakk› göndererek darmada¤›n etmesine yönelik çok önemli ifla-

retler bulunmaktad›r. 

Söz etti¤imiz bu dönem Allah'›n izniyle çok yak›nd›r ve insanlar›n bu konu

üzerinde derin derin düflünmeleri çok daha büyük bir ehemmiyet kazanm›flt›r. Bu

nedenle tüm Müslümanlar›n Kehf Suresi üzerinde dikkatle düflünmeleri, her bir

ayeti di¤er Kuran ayetleri do¤rultusunda incelemeleri ve ak›lda tutmalar› son dere-

ce önemlidir. 

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)
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K ehf Suresi'nin ilk ayetinde Allah flükretmenin önemine dikkat çekmektedir.

Allah insana sahip oldu¤u herfleyi; mükemmel iflleyen bedenini, dünyadaki

yaflanabilir ortam›, gökyüzündeki düzeni, yiyecekleri, suyu ve daha nicelerini ve-

rendir. Allah sonsuz cömert oland›r. Rabbimiz insanlara dünya hayat›nda genelle-

meyle dahi say›lamayacak kadar çok nimetler vermifltir. Bu gerçek, bir ayette flöy-

le hat›rlat›lmaktad›r:

E¤er Allah'›n nimetini saymaya kalk›flacak olursan›z, onu bir genelleme ya-

parak bile sayamazs›n›z. Gerçekten Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.

(Nahl Suresi, 18)

Allah'a, verdi¤i tüm nimetlerden dolay› sürekli bir flükür halinde olmak iman

edenlerin en önemli özelliklerinden biridir. Unutulmamal›d›r ki Allah, tüm bu ni-

metlerle insanlar› denemektedir. Allah, Nisa Suresi'nin 147. ayetinde "flükrün kar-

fl›l›¤›n› veren" oldu¤unu haber vermektedir. Buna ra¤men insanlar›n büyük bir

bölümü kendilerine verilen nimetlere nankörlük etmektedirler. Hz. Süleyman'›n

Neml Suresi'ndeki sözleri flöyledir:

... "Bu Rabbimin fazl›ndand›r, O'na flükredecek miyim, yoksa nankörlük

edecek miyim diye beni denemekte oldu¤u için (bu ola¤anüstü olay gerçek-

leflti). Kim flükrederse, art›k o kendisi için flükretmifltir, kim nankörlük

ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir fleye ve kimseye ihtiyac› ol-

mayan)d›r, Kerim oland›r."  (Neml Suresi, 40)

KEHF SURES‹ 'NDEN AH‹R ZAMANA ‹fiARETLER
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Hamd, Kitab› kulu üzerine indiren 
ve onda hiçbir çarp›kl›k 
k›lmayan Allah'a aittir . 

(Kehf Suresi , 1)
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Ahir zaman ise insanlar›n flükürden tamamen uzaklaflt›klar› bir dönemdir. Bu

dönemde insanlar tüm nimetleri verenin Allah oldu¤unu unutur, dünya hayat›na

büyük bir h›rsla ba¤lan›rlar. Sahip olduklar› maddi-manevi her türlü zenginli¤i

kendilerinden bilirler. Bu nimetleri kendi çabalar›yla, zekalar›yla ve hak ederek el-

de ettiklerine inan›rlar. Ancak bu flekilde düflünen kifliler, gerçekte Allah'a karfl› çok

büyük bir nankörlük içinde olduklar›n› kesin olarak bilmelidirler. Çünkü insana sa-

hip oldu¤u tüm nimetleri veren Allah't›r. Nitekim ayetlerde bu gerçek flöyle bildiri-

lir: 

Size her istedi¤iniz fleyi verdi. E¤er Allah'›n nimetini saymaya kalk›fl›rsan›z,

onu say›p-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek flu ki, insan pek zalimdir,

pek nankördür. (‹brahim Suresi, 34)

Nimet olarak size ulaflan ne varsa, Allah'tand›r, sonra size bir zarar dokun-

du¤unda (yine) ancak O'na yalvarmaktas›n›z. Sonra sizden zarar› kald›rd›-

¤›nda, sizden bir grup (hemen) Rablerine flirk koflar; Kendilerine verdikleri-

mize karfl› nankörlük etmek için. Öyleyse yararlan›n, ilerde bileceksiniz.

(Nahl Suresi, 53-55)

Nahl Suresi'nin yukar›daki ayetlerinde bildirildi¤i gibi, insanlar Allah'›n verdi-

¤i nimetleri unutmakta ve O'na flirk koflmaktad›rlar. ‹nsanlar› Allah'›n nimetlerine

karfl› nankörlük yapmaya zorlamak ve flükürden uzaklaflt›rmak ise fleytan›n bir tak-

ti¤idir. Bu flekilde onlar› inkara yaklaflt›rmakta ve Allah'›n yolundan sapt›rmaktad›r.

fieytan›n bu sinsi takti¤i ve gerçek amac› Kuran'da flöyle bildirilir:

"Sonra muhakkak önlerinden, arkalar›ndan, sa¤lar›ndan ve sollar›ndan so-

kulaca¤›m. Onlar›n ço¤unu flükredici bulmayacaks›n." (Allah) Dedi: "K›na-

n›p alçalt›lm›fl ve kovulmufl olarak ordan ç›k. Andolsun, onlardan kim seni

izlerse, cehennemi sizlerle dolduraca¤›m." (Araf Suresi, 17-18)

Allah'a flükretmenin önemine ayetlerde dikkat çekilmesine ra¤men insanlar›n

flükürden uzaklaflmalar›n›n elbette ki dünyada da bir karfl›l›¤› vard›r. Dünya üze-

rindeki yokluk, k›tl›k, sefalet, ahlaki çöküfl gibi s›k›nt›lar›n temelinde insanlar›n

Allah'› unutmalar› ve flükretmemeleri yatmaktad›r. fiükür insana nimetlerin, refah›n

ve huzurun kap›lar›n› açarken, flükürden uzaklafl›p, nankörlük etmek ise büyük bir

azap getirir. Allah bir ayetinde flu flekilde buyurur:

"Rabbiniz flöyle buyurmufltu: "Andolsun, e¤er flükrederseniz gerçekten size

artt›r›r›m ve andolsun, e¤er nankörlük ederseniz, flüphesiz, benim azab›m

pek fliddetlidir." (‹brahim Suresi, 7)

Ayette de belirtildi¤i gibi flükretmeyen, Allah'›n nimetlerine nankörlük eden
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bir kifli fliddetli bir azab› da hak etmektedir. Nitekim Allah söz konusu kiflilere hem

dünyada hem de ahirette bir azap vermektedir. 

Geçmiflte yaflanan olaylar bu konuda önemli ibretler içermektedir. Geçti¤imiz

yüzy›lda dünyay›, Allah'›n dinini inkar üzerine kurulu ideolojileri benimsemifl kifli-

ler yönetmifltir. Faflizm ve komünizm gibi ideolojiler, insanlar› hak dinin güzellikle-

rinden uzaklaflt›rm›fl, onlara inkar› çekici göstermifltir. Bu zalim ideolojilerin peflin-

den sürüklenerek Allah'› inkar eden insanlar, flükretmeyi de bunun bir neticesi ola-

rak unutmufl ve y›llar boyu çok büyük belalarla karfl›l›k bulmufllard›r. ‹nsanlar

Allah'›n nimetlerine nankörlük yapmalar›n›n karfl›l›¤›n›, nimet eksikli¤i olarak al-

m›fllard›r. Kuran'da nankörlü¤ün karfl›l›¤› flöyle haber verilmifltir: 

Allah bir flehri örnek verdi: (Halk›) Güvenlik ve huzur içindeydi, r›zk› da

her yerden bol bol gelmekteydi; fakat Allah'›n nimetlerine nankörlük etti,

böylece Allah yapt›klar›na karfl›l›k olarak, ona açl›k ve korku elbisesini tat-

t›rd›. (Nahl Suresi, 112)

20. yüzy›l boyunca tüm dünyan›n açl›k, yokluk, korku ve ac› yaflamalar›n›n te-

melinde de bu nankör tutumlar› bulunmaktad›r. Kuran'da Allah'›n nimetlerine nan-

körlük eden insanlar›n cezaland›r›laca¤› flöyle haber verilmifltir:

Böylelikle nankörlük etmeleri dolay›s›yla onlar› cezaland›rd›k. Biz (nimete)

nankörlük edenden baflkas›n› cezaland›r›r m›y›z? (Sebe Suresi, 17)
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K ehf Suresi'nin 2. ayetinde Kuran'›n önemine ve dosdo¤ru bir kitap oldu¤una

dikkat çekilmektedir. Kuran, Allah'›n izniyle insanlara ö¤üt veren ve sonsuz

yaflamlar› için onlar› uyaran ve do¤ru yolu gösteren, Allah'›n vahyidir. Rabbimizin

r›zas›n›, rahmetini ve cennetini kazanmak için sar›lmam›z gereken yegane yol gös-

tericidir. Do¤ru ile yanl›fl› birbirinden ay›ran mutlak ölçüdür. Bakara Suresi'nin 120.

ayetinde de bildirildi¤i gibi "fiüphesiz do¤ru yol, Allah'›n yoludur." Rabbimiz

iman edenlere yol olarak Kuran'a s›ms›k› sar›lmalar› gerekti¤ini flöyle aç›klamakta-

d›r:

"fiu halde, sana vahyedilene s›ms›k›-tutun; çünkü sen dosdo¤ru bir yol üze-

rindesin. Ve flüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir.

Siz (ondan) sorulacaks›n›z." (Zuhruf Suresi, 43-44)

Kehf Suresi'nin 2. ayetinde ayn› zamanda ayetlere uyman›n önemine de Allah

dikkat çekmektedir. ‹man eden bir kifli tüm hayat› boyunca Allah'›n hükümlerine,

emir ve tavsiyelerine titizlikle uymakla yükümlüdür. Hiçbir zorluk, bask› ya da s›-

k›nt› onu bu konuda bir gevflekli¤e ve gaflete sürükleyemez. fiartlar ne olursa olsun

her zaman bu konularda titiz, gayretli ve kararl›d›r. 

Ayette dikkat çekilen hükümlerden bir di¤eri de insanlar› uyar›p korkutmak-

t›r. Allah Kuran'›n pek çok ayetinde iman edenlere bu önemli sorumlulu¤u hat›rlat-

makta, insanlara iyili¤i emretmenin ve onlar› kötülükten men etmenin önemine ifla-

ret etmektedir. Ayr›ca Allah Kuran'da bu görevin bir ibadet olarak yerine getirilme-

sini emretmifl ve bunu yapan insanlar›n kurtulufl bulaca¤›n› da müjdelemifltir. Bu
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Dosdo¤ru (bir Kitapt›r) ki , Kendi
Kat›ndan fliddetli bir azapla uyar›p-korkut -
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müjde vermek için (onu indirdi) ; flüphesiz

onlara güzel bir ecir vard›r . 
(Kehf Suresi , 2)



konudaki bir ayet flöyledir:

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (‹slam u¤runda) seyahat eden-

ler, rükû edenler, secde edenler, iyili¤i emredenler, kötülükten sak›nd›ranlar

ve Allah'›n s›n›rlar›n› koruyanlar; sen (bütün) mü'minleri müjdele. (Tevbe

Suresi, 112)

Her konuda oldu¤u gibi bu konuda da en güzel örnekler peygamberlerdedir.

Bu flerefli görevi üstlenen elçiler, tarih boyunca insanlar› türlü flekillerde uyarm›fllar

ve Allah'a iman etmeye davet etmifllerdir. Elçiler insanlar› uyar›rlarken, onlara ce-

hennemin varl›¤›n› hat›rlat›p, sonsuz bir azapla da korkutmufllard›r. Allah bu ger-

çe¤i Leyl Suresi'nde  flu flekilde  bildirir:

Art›k sizi, 'alevleri kabard›kça kabaran' bir ateflle uyard›m. Ona, ancak en

bedbaht olandan baflkas› yollanmaz. (Leyl Suresi, 14-15)

Kehf Suresi'nin 2. ayetinde dikkat çekilen bir di¤er önemli konu da salih ame-

lin önemidir. Salih amel insan›n sadece Allah'›n r›zas›n›, rahmetini ve cennetini he-

defleyerek, samimi bir kalple yapt›¤› hay›rl› fiillerdir. Salih amelin önemi ile ilgili

bir baflka ayet flöyledir:

Kim izzeti istiyorsa, art›k bütün izzet Allah'›nd›r. Güzel söz O'na yükselir,
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salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlay›p düzenleyenler ise; onlar

için fliddetli bir azab vard›r. Onlar›n tasarlad›klar› 'bofla ç›k›p bozulur'. (Fa-

t›r Suresi, 10)

Kuran'›n daha pek çok ayetinde Rabbimiz salih amel ifllemenin önemini belirt-

mifl ve salih amelin Kendi Kat›nda güzel bir karfl›l›k bulaca¤›n› müjde vermifltir. Bu

ayetlerden baz›lar› flöyledir: 

(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanlar› müjdele. Gerçekten

onlar için altlar›ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r. Kendilerine r›z›k ola-

rak bu ürünlerden her yedirildi¤inde: "Bu daha önce de r›z›kland›¤›m›zd›r"

derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmufltur. Orada, onlar

için tertemiz efller vard›r ve onlar orada süresiz kalacaklard›r. (Bakara Sure-

si, 25)

fiüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, H›ristiyanlar ve sabiiler(den kim)

Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, art›k on-

lar›n Allah Kat›nda ecirleri vard›r. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun ol-

mayacaklard›r. (Bakara Suresi, 62)

‹man edip salih amellerde bulunanlar ve 'Rablerine kalbleri tatmin bulmufl

olarak ba¤lananlar', iflte bunlar da cennetin halk›d›rlar. Onda süresiz kala-

caklard›r. (Hud Suresi, 23)

Kehf Suresi'nin 2. ayetinde Allah'›n dikkat çekti¤i bir di¤er önemli konu da

müminlere müjde vermektir. Kuran'›n pek çok ayetinde elçilere, iman edenlere müj-

de vermeleri emredilmifltir. Dünya hayat›n›n tüm s›k›nt›lar›n›n, zorluklar›n›n, ek-

sikliklerinin geçici oldu¤u, Allah'›n yard›m›n›n, rahmet ve merhametinin daima

inananlarla birlikte oldu¤u gibi haberlerle müjdelenmek müminler için çok büyük

birer sevinç vesilesidir. Sonsuz ahiret nimetlerinin yak›nl›¤› da hiç flüphesiz mümin-

lerin flevkini, çabalar›n› ve azimlerini art›racakt›r. Bir ayette Allah flöyle buyurur:

Biz bunu (Kuran'›) senin dilinle kolaylaflt›rd›k, takva sahiplerine müjde ver-

men ve direnen bir kavmi uyar›p-korkutman için. (Meryem Suresi, 97)

Kehf Suresi'nin 2. ayetinde dikkat çekilen konular›n tümü, ahir zamanda da

tüm Müslümanlar›n titizlikle üzerinde durmalar› gereken konulard›r. Ahir zaman-

da yaflanacak olan fitne ve bozgunculuktan, dinsiz ideolojilerin getirdi¤i belalardan

insanlar› koruyacak olan, bu ayette de dikkat çekildi¤i gibi Kuran'a s›ms›k› sar›lmak

olacakt›r. Kuran'›n rehberli¤inde salih amellerde bulunmak, insanlara iyili¤i emret-

mek ve onlar› sonsuz cennet nimetleriyle müjdelemek, ayn› zamanda da ebedi ce-

hennem azab› ile korkutarak Kuran'›n hükümlerinden taviz vermeme yönünde

uyarmak, ahir zamanda vicdan sahibi Müslümanlar›n en önemli vazifelerindendir.
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‹ nsanlar›n büyük bir bölümü Allah'›n varl›¤›n›, cennet ve cehennem hayat›n›n ya-

k›nl›¤›n› inkar ederler. Bu kiflilere göre ölüm bir yok olufltur. Hesap günü yoktur.

Baz› insanlar ise cehennem azab›n›n varl›¤›n› kabul eder, ancak bu azab›n say›l› gün

sürece¤ine inan›rlar. Buna göre insan cehennemde k›sa bir süre kalacak, günahlar›-

n›n kefaretini ödeyecek, daha sonra da buradan ç›k›p, sonsuz cennet nimetlerine ka-

vuflacakt›r. Oysa Kuran ayetlerinde bu flekilde geçici bir azaptan bahsedilmemekte-

dir. Allah Al-i ‹mran Suresi'nde flu flekilde bildirir:

Bu, onlar›n: "Atefl bize say›l› günler d›fl›nda kesinlikle dokunmayacak" de-

melerindendir. Onlar›n bu iftiralar›, dinleri konusunda kendilerini yan›lg›-

ya düflürmüfltür. (Al-i ‹mran Suresi, 24)

‹flte Kehf Suresi'nin 3. ayetinde geçen ifadede de Allah, insanlar›n cehennem

konusundaki bu yan›lg›lar›na dikkat çekmekte ve cehennem azab›n›n inkarda dire-

tenler için ebedi oldu¤unu bildirmektedir. Dünya hayat›na kap›l›p Allah'›n varl›¤›-

n› inkar eden, Allah'›n Resulü'nün yolunu izlemeyen, ayetlerdeki hükümleri uygu-

lamayan insanlar›n kalaca¤› yer, -Rabbimizin dilemesi d›fl›nda- ebediyete kadar ce-

hennemdir. Bu, Allah'›n adaletidir. Kuran'da inkarda direten insanlar›n cehennem-

de de azg›nl›klar›n› sürdürdükleri haber verilir: 

fiüphesiz suçlu-günahkarlar, cehennem azab› içinde süresiz kalacaklard›r.

Onlardan (azab) hafifletilmeyecek ve orda onlar umutlar›n› kaybetmifl kim-

selerdir. Biz onlara zulmetmedik; ancak onlar›n kendileri zalimlerdir. (Ce-

hennem bekçisine:) "Ey Malik (bekçi), Rabbin bizim iflimizi bitirsin" diye

hayk›rd›lar. O: "Gerçek flu ki siz, (burda) kalacak kimselersiniz" dedi. (Zuh-

ruf Suresi, 74-77)
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(Kehf Suresi , 3)



Yukar›daki ayetlerde görüldü¤ü gibi, inkar edenler cehennemde dahi acizlik-

lerini görmemekte, büyüklenmeyi sürdürmektedirler. Allah'a yönelmemekte, bu-

nun yerine "Rabbin bizim iflimizi bitirsin" diye bir mele¤e seslenmektedirler. Bu,

onlar›n azg›n karakterlerini sürdürdüklerinin bir delilidir. Nitekim Allah ayetlerin-

de "geri çevrilsek de ifllediklerimizden baflkas›n› yapsak" (Araf Suresi, 53) diyen

inkarc›lar›n yalanc› olduklar›n› da bildirmifltir:

Ateflin üstünde durdurulduklar›nda onlar› bir görsen; derler ki: "Keflke

(dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlama-

sayd›k ve mü'minlerden olsayd›k." Hay›r, önceden sakl› tuttuklar› kendile-

rine aç›kland›. fiayet (dünyaya) geri çevrilseler bile, kendisinden sak›nd›r›l-

d›klar› fleylere flüphesiz yine döneceklerdir. Çünkü onlar, gerçekten kafirler-

dir. (Enam Suresi, 27-28)

Baflka ayetlerde de dünyada insanlara yeteri kadar mühlet verildi¤i, ancak on-

lar›n büyüklenmekten vazgeçmedikleri bildirilmektedir:

Ya da azab› gördü¤ü zaman: "Benim için bir kere daha (dünyaya dönme f›r-

sat›) olsayd› da, ihsan edenlerden olsayd›m" (diyece¤i günden sak›n›n). "Ha-

y›r, Benim ayetlerim sana gelmiflti, fakat sen onlar› yalanlad›n, büyüklü¤e

kap›ld›n ve kafirlerden oldun." (Zümer Suresi, 58-59)

Tüm bunlardan anlafl›ld›¤› gibi bu tür insanlar düzelmemektedirler. Allah mü-

minlere karfl› çok merhametli oldu¤u için, bu tip azg›n insanlar› cennete, müminle-

rin aras›na sokmamaktad›r. Cennet, içindeki tüm nimetler ve tüm insanlarla bir gü-

zellik mekan›d›r; Allah'›n hoflnut olmad›¤› hiçbir varl›k cennette bulunmamaktad›r.

Bu da Allah'›n salih kullar›na olan flefkatinin ve adaletinin sonuçlar›ndan biridir.

Sonsuz cennet nimetleri ise yaln›zca salih müminlerindir. Allah ayetlerinde flu

flekilde bildirmektedir:

‹flte bunlar›n karfl›l›¤›, Rablerinden ba¤›fllanma ve içinde ebedi kalacaklar›,

alt›ndan ›rmaklar akan cennetlerdir. (Böyle) Yap›p-edenlere ne güzel bir kar-

fl›l›k (ecir var.) (Al-i ‹mran Suresi, 136)

Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun s›n›rlar›n› aflarsa, onu da içinde

ebedi kalaca¤› atefle sokar. Onun için alçalt›c› bir azab vard›r. (Nisa Suresi,

14)

Bilmiyorlar m›, kim Allah'a ve elçisine karfl› koymaya çal›fl›rsa, gerçekten

onun için, onda ebedi kalmak üzere cehennem atefli vard›r? ‹flte en büyük

afla¤›lanma budur. (Tevbe Suresi, 63)
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K ehf Suresi'nin 4. ve 5. ayetlerinde H›ristiyanlar›n Allah hakk›ndaki büyük ifti-

ralar›na dikkat çekilmektedir. H›ristiyanlar ortaya att›klar› sapk›n teslis inan-

c›yla kendi dinlerini bozmufl ve bat›l bir din oluflturmufllard›r. Ayetlerde onlar›n

yapt›klar› bu büyük tahrifat flu flekilde ifade edilmektedir:

Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taflk›nl›k etmeyin, Allah'a karfl› gerçek

olandan baflkas›n› söylemeyin. Meryem o¤lu Mesih ‹sa, ancak Allah'›n elçi-

si ve kelimesidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e yöneltmifltir ve O'ndan

bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inan›n›z; "üçtür" demeyiniz. (Bundan)

kaç›n›n, sizin için hay›rl›d›r. Allah, ancak bir tek ilaht›r. O, çocuk sahibi ol-

maktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak

Allah yeter. (Nisa Suresi, 171)

"Allah çocuk edindi" dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiçbir fleye ihtiyac› ol-

mayand›r. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna iliflkin

bir delil de yoktur. Allah'a karfl› bilmeyece¤iniz bir fleyi mi söylüyorsunuz?

(Yunus Suresi, 68)

‹flte Meryem o¤lu ‹sa; hakk›nda kuflkuya düfltükleri "Hak Söz". Allah'›n ço-

cuk edinmesi olacak fley de¤il. O yücedir. Bir iflin olmas›na karar verirse, an-

cak ona: "Ol" der, o da hemen oluverir. (Meryem Suresi, 34-35)

Kuflkusuz Kehf Suresi'nin bu ayetlerinde ve yukar›daki ayetlerde dikkat çeki-

len bu zihniyet tam olarak bir müflrik inanc›d›r. Kuran'da bildirildi¤i gibi, Allah, efli

ve benzeri bulunmayan, çocuk edinmekten münezzeh olan, herfleyin tek hakimi ve

hükümdar›, göklerin ve yerin Rabbidir. Ahir zamanda yaflayan Müslümanlar, H›ris-

tiyanlar›n, kendi kutsal kitaplar›n› tahrif ederek ortaya att›klar› bu sapk›n iddialar›-

n›n geçersizli¤ini insanlara anlatmakla yükümlüdürler.
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lemiyorlar. (Kehf Suresi , 4-5 )



B u ayette Allah'›n elçisinin ve iman edenlerin yapt›¤› tebli¤i dinlemeyenlere

dikkat çekilmektedir. Salih müminler Allah'›n Kuran'da emretti¤i iyili¤i em-

retme ve kötülükten men etme sorumlulu¤u gere¤i, insanlar› Allah'a iman etmeye

davet eder, onlara Kuran ayetlerinde bildirilen gerçekleri haber verirler. Ancak in-

sanlar›n büyük bir bölümü elçilerin tebli¤inden yüz çevirir, inkarda diretirler. Bu,

Allah'›n, "fiüphesiz k›yamet-saati, yaklaflarak gelmektedir; bunda hiçbir kuflku

yok. Ancak insanlar›n ço¤u iman etmiyorlar." (Mümin Suresi, 59) ayetiyle bildir-

di¤i bir gerçektir.

‹man edenlerin tebli¤i karfl›s›nda inkar edenler çok çeflitli olumsuz tav›rlar

gösterirler. Baz›lar› ‹sra Suresi'nin 90. ayetinde haber verilen, "Bize yerden p›narlar

f›flk›rtmad›kça sana kesinlikle inanmay›z" benzeri ifadelerle Allah'›n elçisinin bir

mucize getirmesini bekler, baz›lar› ise iman edenlerle alay ederler. ‹nkarc›lar›n alay-

lar›na Bakara Suresi'nde flöyle bir örnek verilmektedir:

Ve (yine) kendilerine: "‹nsanlar›n iman etti¤i gibi siz de iman edin" denildi-

¤inde: "Düflük ak›ll›lar›n iman etti¤i gibi mi iman edelim?" derler. Bilin ki,

gerçekten as›l düflük-ak›ll›lar kendileridir; ama bilmezler. (Bakara Suresi,

13)

Her peygamber gönderildi¤i kavimden bu ayetlerdekine benzer karfl›l›klar

görmüfl, ço¤u zaman bask› ile karfl›laflm›flt›r. Örne¤in Hz. Nuh'un her yolu deneye-

rek yapt›¤› ihlasl› tebli¤ine karfl›l›k, kavminin olumsuz tepkileri Kuran'da flu flekil-

de anlat›l›r:
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fiimdi onlar bu söze (Kur'an'a) 
inanmayacak olurlarsa sen, onlar›n pefli

s›ra esef ederek kendini 
kahredeceksin (öyle mi)? 

(Kehf Suresi , 6)



Dedi ki: "Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip-durdum.

Fakat davet etmem, bir kaç›fltan baflkas›n› artt›rmad›. Do¤rusu ben, onlar›

ba¤›fllaman için her davet ediflimde, onlar parmaklar›n› kulaklar›na t›kad›-

lar, örtülerini bafllar›na çektiler ve büyüklük taslad›kça büyüklük gösterip-

direttiler. Sonra onlar› aç›ktan aç›¤a davet ettim. Daha sonra (davam›) onla-

ra aç›kça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaflmak istedim.

Bundan böyle" dedim. "Rabbinizden ma¤firet isteyin; çünkü gerçekten O,

çok ba¤›fllayand›r. (Nuh Suresi, 5-10)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi insanlar her dönemde kendilerine hak dinin teb-

li¤ edilmesine genellikle olumsuz karfl›l›k vermifllerdir. Ancak burada unutulma-

mas› gereken çok önemli bir nokta vard›r: Tebli¤ yap›lan kiflinin verdi¤i karfl›l›k,

tebli¤ yapan Müslüman› hiçbir zaman olumsuz yönde etkilemez. Çünkü hidayeti

verecek olan Allah't›r. ‹nsan ne kadar güzel anlat›rsa anlats›n, ne kadar etkili ve hik-

metli konuflursa konuflsun, Allah dilemedikçe karfl›s›ndaki kiflinin kalbinde etki

meydana getiremez. Kuran'da bu gerçe¤i bildiren baflka ayetler de vard›r. Örne¤in

Allah Nahl Suresi'nde flöyle hükmetmektedir:

Andolsun, Biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve ta¤uttan kaç›n›n" (diye

tebli¤ etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine Allah hi-

dayet verdi, onlardan kiminin üzerine sap›kl›k hak oldu. Art›k, yeryüzünde

dolafl›n da yalanlayanlar›n u¤rad›klar› sonucu görün. Sen, onlar›n hidayet

bulmalar›n› ne kadar tutkuyla istesen de, Allah, flüphesiz sapt›rd›¤›na hida-

yet vermez, onlar için yard›m edecek yoktur. (Nahl Suresi, 36-37)

Allah'›n bu ayetlerinde bildirdi¤i gibi insan›n di¤er insanlar üzerinde hidayet

verici bir etkisinin olmas› mümkün de¤ildir. O halde iman edenlerin tek sorumlu-

luklar› tebli¤ yapmak ve hidayet vermeyi Allah'›n takdirine b›rakmakt›r. Tevekkül-

lü davranmak, sab›r göstermek, güzel sözle Allah'›n dinine davet etmek hiç flüphe-

siz insanlar›n kalplerinde çok büyük bir etki yaratacakt›r. Ayetlerde Allah flöyle bu-

yurmaktad›r:

Art›k sen, ö¤üt verip-hat›rlat. Sen, yaln›zca bir ö¤üt verici-bir hat›rlat›c›s›n.

Onlara 'zor ve bask›' kullanacak de¤ilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar

ederse Allah, onu en büyük azap ile azabland›r›r. fiüphesiz onlar›n dönüflle-

ri Bizedir. Sonra onlar› hesaba çekmek de elbette Bize aittir. (Gafliye Suresi,

21-26)

Hidayeti verecek olan, tebli¤ yap›lan kiflinin iman etmesini sa¤layacak olan

Allah't›r. Baflka ayetlerde de hidayeti verenin sadece Allah oldu¤u flu flekilde bildi-

rilir:

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

21



E¤er Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi. Öy-

leyse, onlar mü'min oluncaya kadar insanlar› sen mi zorlayacaks›n? Allah'›n

izni olmaks›z›n, hiç kimse için iman etme (imkan›) yoktur... (Yunus Suresi,

99-100)

Gerçek flu ki, sen, sevdi¤ini hidayete erdiremezsin, ancak Allah, diledi¤ini

hidayete erdirir; O, hidayete erecek olanlar› daha iyi bilendir. (Kasas Suresi,

56)

Yusuf Suresi'nde de yine ayn› konuya dikkat çekilmifltir. Bir Müslüman ne ka-

dar salih niyetle tebli¤ yapsa da Allah'›n hidayet vermedi¤i insanlar›n iman etmesi

mümkün de¤ildir. Müslümana düflen ö¤üt vermek ve hat›rlatmakt›r; bir mümin bu

sorumlulu¤unu yerine getirirken, karfl›s›ndaki kiflinin hidayetinin Allah'›n takdirin-

de oldu¤unu bilir. Ancak flunu da unutmamak gerekir ki, iman eden bir insan›n

gösterdi¤i çaba -Allah'›n izniyle- kendisine bir ecir olarak yaz›lacak, onun hakk›

söylemesine karfl› direnenler ise yapt›klar›n›n karfl›l›¤›nda azaba u¤rayacaklard›r.

Allah Yusuf Suresi'nde bu gerçe¤e flöyle dikkat çeker:

Sen fliddetle arzu etsen bile, insanlar›n ço¤u iman edecek de¤ildir. Oysaki

sen buna karfl› onlardan bir ücret de istemiyorsun. O, alemler için yaln›zca

bir 'ö¤üt ve hat›rlatmad›r.' Göklerde ve yerde nice ayetler vard›r ki, üzerin-

den geçerler de, ona s›rtlar›n› dönüp giderler. Onlar›n ço¤u Allah'a iman et-

mezler de ancak flirk kat›p-dururlar. fiimdi bunlar, kendilerine Allah'›n aza-

b›ndan kapsaml› bir bürümenin gelivermesinden veya onlar›n hiç haberleri

yokken k›yametin onlara apans›z gelmesinden kendilerini güvende mi bul-

dular? De ki: "Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim;

ben ve bana uyanlar da. Ve Allah'› tenzih ederim, ben müflriklerden de¤i-

lim." (Yusuf Suresi, 103-108)
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‹ nsanlar›n büyük bir bölümü dünya hayat›n›n bir deneme olarak yarat›ld›¤› ger-

çe¤ini bilmez ya da bildi¤i halde bu büyük gerçe¤i görmezden gelir. Bu nedenle

de dünya hayat›na fliddetle ba¤lan›r, ölümü ve ahiretin varl›¤›n› akl›na dahi getir-

mek istemez. Oysa Allah, "Andolsun, Biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça mal-

lardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sab›r gösterenle-

ri müjdele." (Bakara Suresi, 155) ayetiyle insanlar›n dünya hayat›nda bir deneme-

den geçirildiklerini bildirmifltir. Mülk Suresi'nde de dünya hayat›n›n ve ölümün ya-

rat›l›fl amac› flu flekilde bildirilir:

O, amel (davran›fl ve eylem) bak›m›ndan hanginizin daha iyi (ve güzel) ola-

ca¤›n› denemek için ölümü ve hayat› yaratt›. O, üstün ve güçlü oland›r, çok

ba¤›fllayand›r. (Mülk Suresi, 2)

Unutulmamal›d›r ki insan›n "iman ediyorum" demesi Allah'›n r›zas›n›, rahme-

tini ve cennetini kazanmas› için yeterli de¤ildir. Kiflinin iman›n›n sa¤laml›¤›n› ve

Allah'›n ayetlerine olan titizli¤ini tüm hayat› boyunca, her durumda göstermesi

flartt›r. Bir zorluk, hastal›k, s›k›nt› ya da açl›k an›nda oldu¤u gibi zenginlik, güç, ik-

tidar sahibi oldu¤unda da her zaman Allah'a yönelmeli ve Allah'›n hükümlerini ti-

tizlikle uygulamal›d›r. Allah Ankebut Suresi'nde flu flekilde bildirir:

‹nsanlar, (sadece) "‹man ettik" diyerek, s›nanmadan b›rak›lacaklar›n› m›

sand›lar? Andolsun, onlardan öncekileri s›nad›k; Allah, gerçekten do¤rular›

da bilmekte ve gerçekten yalanc›lar› da bilmektedir. (Ankebut Suresi, 2-3)

fiüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki
fleyleri ona bir süs k›ld›k; onlar›n
hangisinin daha güzel davran›flta 

bulundu¤unu deneyelim diye. 
(Kehf Suresi , 7)
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Ancak insanlar›n büyük bir bölümü dünya hayat›n›n süslerini ahiret hayat›na

tercih ederler. Son model bir spor araba, lüks bir villa, mücevherler ya da gösteriflli

k›yafetlere sahip olman›n bu dünya hayat›n›n tek amac› oldu¤u yan›lg›s›na düfler-

ler. Daha zengin, daha güzel, daha ünlü olabilmek için yar›fl›r, hayatlar›n› bu de¤er-

lerin peflinde koflarak geçirirler. Oysa bunlar amac›na uygun kullan›lmad›¤› takdir-

de insana hiçbir kazanç getirmeyecektir. Bu gerçek Al-i ‹mran Suresi'nde flu flekilde

bildirilir:

Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›fl alt›n ve gümüfle, salma güzel at-

lara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu flehvet insanlara 'süslü ve çeki-

ci' k›l›nd›. Bunlar, dünya hayat›n›n meta›d›r. As›l var›lacak güzel yer Allah

Kat›nda oland›r. De ki: "Size bundan daha hay›rl›s›n› bildireyim mi? Kor-

kup sak›nanlar için Rablerinin Kat›nda, içinde temelli kalacaklar›, alt›ndan

›rmaklar akan cennetler, tertemiz efller ve Allah'›n r›zas› vard›r. Allah, kulla-

r› hakk›yla görendir." (Al-i ‹mran Suresi, 14-15)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi dünya hayat› geçicidir ve dünya hayat›n›n süsle-

ri de aldat›c›d›r. Tarih boyunca oldu¤u gibi ahir zamanda da dünya üzerinde var

olan tüm saraylar, flatolar, dev fabrikalar, köprüler, kasalar dolusu alt›n ve mücev-

herler, bankalarda biriken paralar, hisse senetleri, arabalar, sürat motorlar›, uçaklar

k›sacas› herfley insanlar›n denenmesi için yarat›lm›flt›r. Bunlara sahip olmak bir üs-

tünlük olmad›¤› gibi, bunlara sahip olmamak da bir kay›p de¤ildir.

As›l önemli olan insan›n Allah'a iman›, samimiyeti, güzel ahlak›d›r. Her insan

mutlaka ölümle karfl›laflacak ve sonsuz ahiret hayat›n›n bir gerçek oldu¤unu mut-

laka anlayacakt›r. O halde dünya hayat›n›n süslerine aldanmak çok büyük bir hata,

çok kötü bir al›flverifl olur. 

Do¤ru olan inananlar›n davran›fllar›d›r ki, onlar sonsuz ahiret hayat› karfl›l›-

¤›nda canlar›n› ve mallar›n› satm›fllard›r. Ve bu al›flveriflten dolay› çok büyük bir ne-

fle içindedirler. Allah müminleri bir ayetinde flöyle müjdelemektedir:

Hiç flüphesiz Allah, mü'minlerden -karfl›l›¤›nda onlara mutlaka cenneti ver-

mek üzere- canlar›n› ve mallar›n› sat›n alm›flt›r. Onlar Allah yolunda sava-

fl›rlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat'ta, ‹ncil'de ve Kur'an'da O'nun

üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek

olan kimdir? fiu halde yapt›¤›n›z bu al›flveriflten dolay› sevinip-müjdelefli-

niz. ‹flte 'büyük kurtulufl ve mutluluk' budur. (Tevbe Suresi, 111)
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Ö nceki bölümde aç›klad›¤›m›z gibi yeryüzündeki tüm güzellik ve zenginlik-

ler insanlar› denemek için Allah'›n yaratt›¤› metalard›r. Bu ayette ise Rabbi-

miz, insanlara sahip olduklar› metalar ne kadar de¤erli, ne kadar ihtiflaml›, ne ka-

dar güzel olursa olsun bunlar›n tümünün muhakkak kuru bir topra¤a dönüflece¤i-

ni hat›rlatmaktad›r. 

Allah dilerse, dünya hayat›n›n süslerine kap›l›p Allah'›n varl›¤›n› unutan in-

sanlar›n ellerindeki tüm varl›klar›n› bir anda al›p, onlar› yokluk içinde b›rakabilir.

Allah herfleye güç yetirendir. Diledi¤ini zengin k›lar, diledi¤ini fakirlefltirir. Tüm

mülkün sahibidir ve mülkü diledi¤ine verir. Bu gerçek Kuran'›n pek çok ayetinde

bildirilmifltir. Bu ayetlerden birkaç tanesi flöyledir:

Göklerin ve yerin anahtarlar› O'nundur. O, diledi¤ine r›zk› geniflletip-yayar

ve k›sar da. Çünkü O, herfleyi bilendir. (fiura Suresi, 12)

Görmüyorlar m› ki, Allah, diledi¤ine r›zk› yay›p-geniflletir ve k›sar da. fiüp-

hesiz bunda, iman eden bir kavim için gerçekten ayetler vard›r. (Rum Sure-

si, 37)

Allah, kullar›ndan diledi¤ine r›zk› yay›p-geniflletir, (ve) k›sar da. fiüphesiz

Allah, herfleyi bilendir. (Ankebut Suresi, 62)

Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde 
olanlar› kupkuru-çorak bir 

toprak yapabiliriz. 
(Kehf Suresi , 8)





B u ayetlerde Kehf ve Rakim Ehlinin ola¤anüstü durumlar›na dikkat çekilmek-

tedir. K›ssan›n devam›nda da görülece¤i gibi, Kehf Ehli'nin yaflad›klar› al›fl›l-

m›fl›n d›fl›nda, metafizik olaylard›r. Hayatlar›n›n her an› mucizevi geliflmelerle do-

ludur. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde ahir zamanla ba¤lant›s›na dikkat

çekilen Kehf Ehli'nin Kuran'da anlat›lan bu durumu, ahir zamanda da insanlar›n

ola¤an d›fl›, metafizik olaylarla karfl›laflabileceklerine bir iflarettir.

Ayetin devam›nda ahir zamanda gençlerin büyük sorumluluklar yüklenecek-

lerine iflaret ediliyor olabilir. Bu dönemde inkarc› felsefelerle fikri bir mücadele yü-

rütülmesinde, hak dinin anlat›lmas›nda, insanlara yönelik zulmün kald›r›lmas›nda

gençler önemli görevler üstleneceklerdir. Kuran'da dinin anlat›lmas› konusunda

gençlerin tafl›d›¤› öneme baflka ayetlerde de dikkat çekilmektedir. Örne¤in Kehf Su-

resi'nde Hz. Musa'n›n "genç bir yard›mc›s›" oldu¤u haber verilir. Bir ayette ise Hz.

Musa'ya kavminden sadece genç bir toplulu¤un iman etti¤ini Allah flöyle bildirir:

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) baflka -

Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmalar› korku-

suyla- iman eden olmad›... (Yunus Suresi, 83)

Kehf Suresi'nin 10. ayetinde gençlerin bir yere "s›¤›nd›klar›" bildirilmektedir.

K›ssan›n sonraki ayetlerinden anlafl›ld›¤›na göre, Kehf Ehli'nin ma¤araya s›¤›nma-

lar›n›n nedeni dönemin bask›c› sisteminin oluflturdu¤u ortamd›r. Kendi fikirlerini

rahatça söyleyemeyen, do¤rular› anlatamayan, Allah'›n dinini gerekti¤i gibi tebli¤

etmeleri engellenen Kehf Ehli, çözümü bu toplumdan uzaklaflmakta bulmufltur.

KEHF SURES‹ 'NDEN AH‹R ZAMANA ‹fiARETLER

28

Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim
flafl›lacak ayetlerimizden mi sand›n? O genç -
ler , ma¤araya s›¤›nd›klar› zaman, demifllerdi

ki: "Rabbimiz, Kat›ndan bize bir rahmet
ver ve iflimizden bize do¤ruyu kolaylaflt›r
(bizi baflar›l› k›l) . (Kehf Suresi , 9-10)



Bu ayette, ahir zamanda da komünist, faflist veya baflka ideolojideki totaliter

yönetimler nedeniyle benzer bir ortam oluflaca¤›na, bu yönetimlerin fikir ve düflün-

ce hürriyetini k›s›tlayaca¤›na ve dini yaflamak isteyenlerin üzerinde bir bask› olufl-

turaca¤›na iflaret ediliyor olabilir. Kendi dönemlerindeki benzer bir bask› nedeniyle

Kehf Ehli ma¤araya s›¤›nm›fl ve inkarc› kavimlerinden ayr›lm›fllard›r. Ahir zaman-

da da insanl›¤a belalar getiren komünist ve faflist sistemlerin bask›s›ndan kurtul-

mak için samimi Müslümanlar›n gözlerden uzak olmalar›, gaybet yani gizlilik için-

de olmalar› muhtemeldir. Bu bask›dan uzaklaflan Müslümanlar, insanlar aras›nda

fazla gözükmeyecekler, kendilerini toplumdan uzakta tutacaklard›r. 

Ancak bu durum, uzaklafl›p bekleme manas›nda de¤ildir. Kehf Ehli ma¤araya

s›¤›nm›fl, yapt›klar› iflleri Allah'›n kolaylaflt›rmas›, kendilerine rahmetinden yayma-

s› için dua etmifllerdir. K›sacas› Kehf Ehli'nin ma¤araya s›¤›nmas›n›n nedeni sadece

beklemek de¤il, kendilerini bu süre içinde gelifltirmek olmufltur. Ahir zamanda da

totaliter rejimlerin oldu¤u yerlerde bask› alt›nda olan Müslümanlar kendilerini giz-

leyeceklerdir. Bu vesileyle Allah'›n kendi üzerlerindeki rahmetini art›rmas›n›, iflleri-

ni ve dine düflman fikir ak›mlar›na karfl› yürüttükleri mücadeleyi daha da kolaylafl-

t›rmas›n› umacaklard›r.

Kehf Ehli'nin duas›n› Allah'›n bildirdi¤i 10. ayette çok önemli bir konuya daha

dikkat çekilmektedir. ‹man edenler her ifli yapan›n sadece Allah oldu¤unu hiç unut-

mamal›d›rlar. ‹nsan her zaman ihtiyaç içindedir, Allah karfl›s›nda aciz ve muhtaçt›r.

Kendi akl›, kendi çabas› ve gücü ile birfley yapmas› mümkün de¤ildir. Allah dileme-

di¤i zaman insan›n de¤il bir ifli sonuçland›rmas›, elini kald›rmas›, yürümesi, hatta

nefes almas› dahi mümkün olmaz. ‹nsan›n her an Allah'›n yard›m›na, deste¤ine ve

rahmetine ihtiyac› vard›r. Kuran'da da insan›n bu aczine ve her ifli yapan›n Allah ol-

du¤una dair pek çok ayet bulunmaktad›r. Allah Enfal Suresi'nde flu flekilde buyur-

maktad›r:

Onlar› siz öldürmediniz, ama onlar› Allah öldürdü; att›¤›n zaman sen atma-

d›n, ama Allah att›. Mü'minleri Kendinden güzel bir imtihanla imtihan et-

mek için (yapt›.) fiüphesiz Allah, iflitendir, bilendir. (Enfal Suresi, 17)

Herfleyi yaratan, tüm iflleri evirip çeviren Allah't›r. ‹nsan ise samimiyetiyle ve

teslimiyetiyle denenmektedir. Kehf Ehli de bu gerçe¤i bilen samimi Müslümanlar

olduklar› için ma¤araya s›¤›nd›klar› anda hemen Allah'a yönelmifl, dualar›yla

Allah'a teslimiyetlerini ifade etmifllerdir. Kehf Ehli, ilimde derinleflmelerini sa¤laya-

cak olan›n da, her yönden ifllerini kolaylaflt›racak olan›n da Allah oldu¤unu bilmek-

te, bu nedenle öncelikle Allah'tan yard›m istemektedirler. Bu durumdan da anlafl›l-

maktad›r ki, as›l olan insan›n samimi Müslüman olmas› ve Rabbimize dua edip her-

fleyi O'ndan istemesidir.

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

29



Ö nceki ayetlerde de ifade edildi¤i gibi Kehf Ehli kendilerini inkarc› sistemin

bask›lar›ndan korumak için ma¤araya s›¤›nm›fllard›r. Ayn› flekilde ahir

zamanda da müminler dünya üzerinde çok büyük bir zulüm sistemi kuran faflizm

ve komünizm gibi din ve mukaddesat düflman›,vatanlar›n›, milletlerini ve devletle-

rini felakete sürükleyen ideolojilerin bask›lar›ndan kendilerini korumak için gizlen-

meyi tercih edeceklerdir. Ayn› Kehf Ehli'nin yaflad›¤› dönemde oldu¤u gibi bu tip

yönetimler alt›nda olan Müslümanlar›n fikir hürriyeti olmayacak, düflüncelerini

söyleyemeyecekler, çok büyük bir bask› alt›nda olacaklard›r. 

Ancak bu gizlenme dönemi Müslümanlar için s›k›nt›l›, tedirgin bir bekleyifl de-

¤il, tam aksine huzurlu ve rahat bir bekleyifltir. Ayette geçen "... y›llar y›l› kulakla-

r›na vurduk" ifadesiyle müminlerin gizlendikleri dönemde, ayn› uykudaym›fl gibi

bir huzur içinde olacaklar›na iflaret edilmektedir. 

Bu dönem müminler için bir e¤itim, kendini gelifltirme, ilimde derinleflme ve

imanda güçlenme dönemidir. ‹nkar edenlerin, ahlaki de¤erlere düflman olanlar›n,

vatana, millete zararl›, sald›rgan çevrelerin toplum içinde meydana getirdikleri flid-

det olaylar›ndan, bask›dan, zulümden, zorbal›klardan inananlar etkilenmeyecekler,

ayn› bir ma¤aradaym›fl gibi tüm zorluklardan uzak olacaklard›r. Bu durum,

Allah'tan bir rahmet olarak onlar› koruyacakt›r.
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Böylelikle ma¤arada y›llar y›l›
onlar›n kulaklar›na vurduk 

(derin bir uyku verdik). 
(Kehf Suresi , 11 )



ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

31

Resimlerde, halen dine düfl-
man olan topluluklar›n zulmü
alt›nda yaflayan insanlar görül-
mektedir. Bu kargafla ve zalim-
lik, ahir zaman›n da bir alameti-
dir. Ancak Müslümanlar, bu
zorlu dönemin Allah'›n izniyle
son bulmak üzere oldu¤unu
bilmekte ve bunun flevkini ya-
flamaktad›rlar.



A shab-› Kehf'in gizlili¤i, ayetten de anlafl›ld›¤› gibi, belirli bir süreye kadar de-

vam etmifltir. Daha sonra Allah'›n takdir etti¤i zamanda, O'nun dilemesi ile

bu gençler uyanm›fllard›r. Ahir zamanda faflizmi veya komünizmi benimsemifl yö-

netimlerin bask›s› alt›nda bulunan iman ehlinin gizlenme dönemi de Allah'›n ka-

derde belirledi¤i bir süreye kadar devam edecektir. Bu süre sonunda ise tüm gizli-

lik ortadan kalkacak ve iman edenler insanlar›n aras›na kar›fl›p, Allah'›n varl›¤›n›,

iman hakikatlerini, Kuran ahlak›n› onlara anlatmak için çal›flmalar›na bafllayacak-

lard›r. 

Bu gizlenme süresinin ne kadar olaca¤› ise Allah Kat›nda bir hesap üzeredir.

Ayette bu sürenin y›l, gün, saat olarak Allah Kat›nda belli oldu¤una iflaret edilmek-

tedir. Tüm kainat› yoktan var eden Rabbimiz herfleyin hesab›n› bilendir. Cin Sure-

si'nde Allah'›n Muhsi (sonsuz da olsa herfleyin say›s›n› bilen) s›fat› flu flekilde  haber

verilmektedir:

Öyle ki onlar›n, Rablerinden gelen risaleti (insanlara gönderilenleri) tebli¤

ettiklerini bilsin. (Allah,) onlar›n nezdinde olanlar› sar›p-kuflatm›fl ve herfle-

yi say› olarak da say›p-tespit etmifltir. (Cin Suresi, 28)
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Sonra iki gruptan hangisinin kald›klar›
süreyi daha iyi hesap etti¤ini belirtmek

için onlar› uyand›rd›k. 
(Kehf Suresi , 12)
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B u ayette güçlü bir iman›n ve gerçek hidayet ehli olman›n önemine dikkat çe-

kilmektedir. Çünkü insan Allah'a karfl› güçlü bir imana sahip de¤ilse, Kuran

ayetlerine titizlikle uymuyor ve Allah'›n Resulü'nün yolunu izlemiyorsa bu kiflinin

ne kadar büyük ifller yapt›¤›n›n Allah Kat›nda bir önemi olmayabilir. Dünyada

maddi anlamda baflar›l› olsa, kariyeri ya da ünü artsa bile, bu baflar› ona ahirette

hiçbir fayda sa¤lamayacakt›r. Çünkü önemli olan insan›n iman› ve takvas›d›r.

Allah Bakara Suresi'nde hidayet ehli Müslümanlar› flu flekilde tarif etmektedir:

Bu, kendisinde flüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitap-

t›r. Onlar, gaybe inan›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar ve kendilerine r›z›k ola-

rak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar, sana indirilene, senden önce

indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inan›rlar. ‹flte bun-

lar, Rablerinden olan bir hidayet  üzeredirler ve kurtulufla erenler bunlard›r.

(Bakara Suresi, 2-5)

Rabbimiz bir baflka ayetinde ise, hidayete uyan kullar›n›n korku ve üzüntü ya-

flamayacaklar›n› flöyle müjdelemektedir:

Dedik ki: "Oradan tümünüz inin. Bundan sonra size Benden bir hidayet gel-

di¤inde, kim Benim hidayetime uyarsa, onlara korku yoktur ve onlar mah-

zun olmayacaklard›r." (Bakara Suresi, 38)

Bu ayetlerden de anlafl›ld›¤› gibi e¤er iman sahibi bir Müslüman bir ifle bafllarsa,

Allah onu kolayl›k içinde baflar›ya ulaflt›r›r. E¤er bu insan bir zorluk içindeyse, Allah

onu içinde bulundu¤u zorluktan da kurtar›r. Bir ayette Allah flöyle bildirir:

Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onlar› karanl›klardan nura

ç›kar›r; inkar edenlerin velileri ise ta¤ut'tur. Onlar› nurdan karanl›klara ç›kar›r-

lar. ‹flte onlar, ateflin halk›d›rlar, onda süresiz kalacaklard›r. (Bakara Suresi, 257)

Biz sana onlar›n haberlerini bir gerçek
(olay) olarak aktar›yoruz. Gerçekten onlar
Rablerine iman etmifl gençlerdi ve Biz de

onlar›n hidayetlerini artt›rm›flt›k. 
(Kehf Suresi , 13 )



B u ayette sabr›n, kararl›l›¤›n ve irade sahibi olman›n iman edenler için önemi-

ne dikkat çekilmektedir. Bunlar, ancak tevekkül sahibi bir insan›n sahip olaca-

¤› özelliklerdir. Ayette geçen "raptetmifltik" ifadesi ise herfleyi kaderde Allah'›n yap-

t›¤›na bir iflarettir. ‹man edenlere zorluklar ve s›k›nt›lar karfl›s›nda sabretme gücünü

de, kararl›l›¤› da veren Allah't›r. 

‹nsan›n Allah'›n yazd›¤› kader d›fl›nda hiçbir ifl yapmas›, hiçbir söz söylemesi

mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla kaderde herfleyi Allah'›n yapt›¤›n›, kendisinin de hiç-

bir fley yapmaya gücünün yetmedi¤ini bilen bir kifli do¤al olarak sab›rl› olur.

Allah'›n herfleyi salih kullar› için en hay›rl› ve en güzel flekilde yaratt›¤›n› bilmenin

verdi¤i rahatl›¤› ve huzuru yaflar. Allah bu güzel ahlak› gösterip sabreden kullar›n›,

güzel bir ecir ve kurtuluflla müjdelemektedir. Bu konuyla ilgili ayetler flöyledir:

Sizin yan›n›zda olan tükenir, Allah'›n Kat›nda olan ise kal›c›d›r. Sabreden-

lerin karfl›l›¤›n› yapt›klar›n›n en güzeliyle Biz muhakkak verece¤iz. Erkek

olsun, kad›n olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç

flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaflat›r›z ve onlar›n karfl›l›¤›n›, yapt›kla-

r›n›n en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 96-97)

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekiflip birbirinize düflmeyin, çözülüp y›l-

g›nlafl›rs›n›z, gücünüz gider. Sabredin. fiüphesiz Allah, sabredenlerle bera-

berdir. (Enfal Suresi, 46)

... E¤er içinizde sabreden yirmi (kifli) bulunursa, iki yüz (kifliyi) ma¤lub ede-
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Onlar›n kalpleri üzerinde (sabr› ve kararl› -
l›¤›) rabtetmifltik; (Krala karfl›) K›yam et -
tiklerinde demifllerdi ki: "Bizim Rabbimiz,

göklerin ve yerin Rabbi'dir ; ‹lah olarak
biz O'ndan baflkas›na kesinlikle tapmay›z,
(e¤er tersini) söyleyecek olursak, andolsun, 

gerçe¤in d›fl›na ç›kar›z." 
(Kehf Suresi , 14)



bilirler. Ve e¤er içinizden yüz (sab›rl› kifli) bulunursa, kafirlerden binini ye-

ner. Çünkü onlar (gerçe¤i) kavramayan bir topluluktur. (Enfal Suresi, 65)

Kararl›l›k ve irade de imanla, hidayetle ve tevekkülle birlikte gelen mümin

özellikleridir. Çünkü Allah'a tevekkül etmifl ve kadere iman etmifl bir kifli, hiçbir

zorluk ve s›k›nt› karfl›s›nda y›lg›nl›k göstermez,  mücadele azmini yitirmez. Herfle-

yi yapan›n Allah oldu¤unu bildi¤i için flevk ve heyecan içinde karfl›s›na ç›kan her

ecir f›rsat›n› de¤erlendirir ve hay›rlarda yar›fl›r.

Ayette ayr›ca Kehf Ehli'nin gizlendikleri dönem sona erdi¤inde, kral›n karfl›s›-

na ç›kt›klar› belirtilmektedir. Bu dönem, Allah'tan baflka güçlerin ilah haline getiril-

di¤i, inkar›n insanlar aras›nda yay›ld›¤› ve din ahlak›ndan uzaklafl›ld›¤› bir dönem-

dir. Müslümanlar›n inançlar› bask› alt›na al›nm›flt›r. Buna ra¤men Kehf Ehli krala

hiçbir koflulda "Allah'a Bir olarak iman etmekten" vazgeçmeyeceklerini, Allah'tan

baflka hiçbir fleye tapmayacaklar›n› söylemifllerdir. E¤er usulen de olsa tersini söy-

leyecek olsalar, bununla Allah'a karfl› suç ifllemifl olacaklar›n› samimi kanaatleri ola-

rak ifade etmifllerdir. 

Dönemin bask›c›, zalim ve otoriter

kral› karfl›s›nda gösterdikleri bu cesur

ve kararl› tutum, onlar›n samimi Müs-

lümanlar olduklar›n›n da bir delili nite-

li¤indedir. Herfleyi kaderde en güzel fle-

kilde Allah yarat›r ve Allah dilemedikçe

hiçbir güç onlara bir zarar veremez. Bu

gerçe¤i bildikleri için çok güzel bir te-

vekkül ve kararl›l›k örne¤i göstermifl-

lerdir. 

Ahir zaman da, insanlar›n Yüce

Allah'tan baflka ilahlar edindikleri, in-

kar› yayg›nlaflt›rd›klar› bir dönemdir.

Bu ayetten anlafl›ld›¤› gibi, ahir zaman-

daki samimi Müslümanlar›n da, döne-

min bask›c› ve totaliter rejimleri karfl›-

s›nda imanlar›n› ayn› kararl›l›k ve cesa-

retle korumalar› gerekmektedir.
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Yanda, ‹srail askerlerinin bask›s› alt›nda
ibadetlerini sürdüren Filistinli Müslümanlar
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B u ayette, Kehf Ehli'nin kendi milletlerine karfl› yapt›klar› tebli¤ faaliyetinden

bahsedilmektedir. Onlar, kendi dönemlerindeki müflrik topluluklara Allah'›n

dinini tebli¤ etmifl, onlardan Allah'a flirk koflmaktan vazgeçmelerini istemifllerdir.

Ayr›ca müflrik topluluklar›n› inkarlar›n› dayand›racaklar› bir delil göstermeye da-

vet etmifller, onlar bir delil getiremediklerinde de müflriklerin yalanc›l›klar›n› ve if-

tiralar›n› aç›klam›fllard›r. 

Ayn› Kehf Ehli'nin yaflad›¤› dönemde oldu¤u gibi asr›-

m›zda da Müslümanlar Allah'tan baflkas›n› ilah edinen-

lerden deliller istemektedirler. Ahir zamanda madde-

yi ve tesadüfleri ilah olarak tan›tan putperest  bir

inanç mevcuttur; bu inanç Darwinizm'dir. 

Darwinizm, tüm kainat›n bafl›bofl ve rastgele

tesadüfler sonucu olufltu¤unu iddia eden, do¤ada

sadece güçlü olan›n hayatta kalaca¤› flekilde çat›fl-

maya ve fliddete dayal› bir sistem oldu¤unu sa-

vunan din karfl›t› bir iddiad›r. Gerçekte Allah'›n

sonsuz güç ve kudretiyle yoktan var etti¤i can-

s›z ve canl› varl›klar›, bafl›bofl tesadüflerin

meydana getirdi¤ini iddia eden Darwinistler,

bu iddialar›yla Allah'a karfl› çok büyük bir iftira-

da bulunmaktad›rlar. 

Charles Darwin

"fiunlar, bizim kavmimizdir; O'ndan bafl -
kas›n› ilahlar edindiler , onlara apaç›k bir
delil getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse
Allah'a karfl› yalan uydurup iftira dü -

zenden daha zalim kimdir?" 
(Kehf Suresi , 15 )



Üstelik bu iftiralar›n› ayakta tutabilmek için yalanlara ve sahte delillere bafl-

vurmaktad›rlar. Darwinizm'in tarihi, Piltdown Adam›, Nebraska Adam›, rekapüti-

lasyon teorisi, sahte dino-kufl "Arkeoraptor" gibi türlü sahtekarl›klarla doludur.

Sahte deliller üreten, hayali çizimler ve senaryolarla insanlara geçmiflte bir evrim

süreci yaflanm›fl gibi göstermeye çal›flan, bilimsel verileri hiç tereddüt etmeden çar-

p›tan, çeflitli telkin metodlar› kullanan Darwinizm, çok büyük bir aldatmaca ve göz

boyamadan ibarettir. (Detayl› bilgi için bkz. Darwinizm'in Karanl›k Büyüsü, Harun

Yahya) 

‹flte ahir zamanda Müslümanlar›n karfl›s›ndaki en büyük din düflman› fikir sis-

temlerinden biri Darwinizm'dir. Müslümanlar da, ayn› Kehf Ehli gibi, Allah'›n var-

l›¤›n› reddedip tesadüfleri ilah edinen Darwinistlerden iddialar›n› kan›tlayacak de-

liller istemektedirler. Ancak Darwinistler bunun karfl›l›¤›nda yine yalana ve çeflitli

sahtekarl›klara baflvurmakta, demagojik yöntemler kullanarak kesin bir delil ortaya

koymaktan uzak durmaktad›rlar. Çünkü Darwinistlerin de, tüm inkarc› topluluklar

gibi ellerinde, iddialar›n› destekleyecek hiçbir delilleri bulunmamaktad›r. (Detayl›

bilgi için Bkz. Evrim Aldatmacas›, Harun Yahya, Vural Yay›nc›l›k)

Herfleyin tesadüflerin eseri oldu¤unu iddia eden Darwinizm, bu yönüyle

Allah'a karfl› aç›kça iftirada bulunmaktad›r. Allah, Kehf Suresi'nin 15. ayetinde ge-

çen "Öyleyse Allah'a karfl› yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir?"

fleklindeki ifadeyle Darwinistlerin bu zalimliklerine de iflaret etmektedir.
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Evrimci sahtekarl›kla-
r›n en bilinenlerinden
biri, Piltdown Adam›
denen bu kafatas›d›r.
‹nsan›n atas› olarak ta-
n›t›lan kafatas›n›n,
orangutan çenesi ile
insan kafatas›n›n bir-
lefltirilmesiyle üretildi-
¤i ortaya ç›km›fl ve bu
olay, bilimsel bir skan-
dal olarak tarihe geç-
mifltir.



A yette Kehf Ehli'nin inkarc›lar›n fikir sisteminden tamamen ayr›ld›klar›, uzak-

laflt›klar› ifade edilmektedir. Bu ayr›l›k, inkarc›larla iman edenler aras›nda fik-

ri bir çat›flma meydana getirmifltir. Ve inkar edenler Müslümanlar üzerinde bir bas-

k› oluflturmufllard›r. 

Bu bask›n›n neticesinde iman edenler kendilerini tamamen tecrit etme ve in-

karc›lardan tamamen koparma ihtiyac›n› hissetmifllerdir. Ma¤araya s›¤›nma da bu

tecrit durumunu ifade etmektedir. Allah bu dönemde Kehf Ehli'nin üzerindeki ni-

metini yaym›fl, onlara pek çok konuda kolayl›k sa¤lam›flt›r. Bu kolayl›k ve destek-

lerden en önemlisi ise iman edenlerin inkar edenlerin olumsuz etkilerinden uzak

kalmalar› olmufltur. 

‹nkar eden topluluklar, Müslümanlar›n kutsal sayd›klar› de¤erlere sald›r›da

bulunmay› al›flkanl›k edinmifllerdir. Ellerine geçen her f›rsatta onlar›n mukaddesat-

lar›yla, vatan ve milletlerine olan ba¤l›l›klar›yla ve hizmet flevkleriyle alay eder, hat-

ta hakaretlerde bulunurlar. ‹man edenlerin kendilerini bu kiflilerden uzakta tutma-

lar› bu aç›dan çok büyük bir rahmet ve çok büyük bir kolayl›kt›r. Çünkü böylece in-

karc›lar›n aleyhteki ifadelerini dinlemek yerine, dine daha fazla hizmet etme imka-

n› bulmaktad›rlar. Kendilerini gelifltirmeye, ilimde derinleflmeye, kültürel ve sosyal

çal›flmalar yapmaya daha genifl zaman ay›rabilmektedirler. Allah'›n kendilerine

sa¤lad›¤› bu kolayl›k sayesinde de milletlerinin daha güzel bir yaflama kavuflabil-

meleri ve insanlar›n tek kurtulufl yolu olan Kuran ahlak›na yönelmeleri için daha

fazla çal›flma yapabilmektedirler. 
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(‹çlerinden biri demiflti ki:) "Madem ki
siz onlardan ve Allah'tan baflka

tapt›klar›ndan kopup-ayr›ld›n›z, o halde,
(da¤lara çekilip) ma¤araya s›¤›n›n da
Rabbiniz size rahmetinden (bolca bir
miktar›n›) yays›n ve iflinizden size bir

yarar kolaylaflt›rs›n." (Kehf Suresi , 16)



B u ayette Müslümanlar›n evlerinin günefl almas›n›n önemine dikkat çekiliyor

olabilir. Bir eve, mümkün oldu¤unca, hem batarken, hem de do¤arken güne-

flin gelmesi çok önemlidir. Bu sayede günefl ›fl›nlar›n›n olumlu etkilerinden fayda-

lanma imkan› oluflmakta, daha sa¤l›kl› bir ortam meydana gelmektedir. Ayette ay-

r›ca genifl ve ferah evlerin de önemine dikkat çekiliyor olabilir. Yaflanan mekanlar›,

imkanlar ölçüsünde, genifl, ayd›nl›k, günefl alan ve ferah bir hale getirmek, mümin-

ler için zevkli, rahat ve huzur verici olacakt›r. 

Bu ayette -daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi- hidayetin önemine de dikkat çe-

kilmektedir. Ancak Allah'›n hidayet verdi¤i kiflinin kurtulufla erece¤i, hidayet ver-

medi¤i kiflinin ise sonsuz bir azapla karfl›l›k bulaca¤› aç›klanmaktad›r. 
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(Onlara bakt›¤›nda) Görürsün ki , günefl do¤du -
¤unda ma¤aralar›na sa¤ yandan yönelir ,  batt› -
¤›nda onlar› sol yandan keser-geçerdi ve onlar
da onun (ma¤aran›n) genifl bofllu¤undalard›.

Bu, Allah'›n ayetlerindendir. Allah, kime hi -
dayet verirse , iflte hidayet bulan odur, kimi sap -

t›r›rsa onun için asla do¤ru-yolu gösterici bir
veli bulamazs›n. (Kehf Suresi , 17)
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Kehf Suresi'nin 17. ayetinde tebli¤ yapan kiflinin huzurla, sab›rla, itidalle ve sa-

kin bir flekilde dini anlatmas›na, hidayeti verecek olan›n Allah oldu¤unu hiçbir fle-

kilde unutmamas› gerekti¤ine tekrar dikkat çekilmektedir. Allah bir ayetinde "Din-

de zorlama (ve bask›) yoktur. fiüphesiz, do¤ruluk (rüfld) sap›kl›ktan apaç›k ayr›l-

m›flt›r. Art›k kim ta¤utu tan›may›p Allah'a inan›rsa, o, sapasa¤lam bir kulpa ya-

p›flm›flt›r; bunun kopmas› yoktur. Allah, iflitendir, bilendir." (Bakara Suresi, 256)

fleklinde buyurmaktad›r. E¤er bir kifli yap›lan tebli¤e olumlu tepki vermiyor, inkar-

da diretiyorsa bu durumda tebli¤ yapan kifliye düflen fley, Allah'a tevekkül etmek ve

hiçbir flekilde karfl›s›ndaki insana bask› uygulamamak olmal›d›r. 



G ünümüzde de bir k›s›m Müslümanlar bir nevi rahmani uyku içindedirler. Bu

sayede, insanlar› dinden uzaklaflt›rmaya çal›flan materyalist ideolojilerin sebep

oldu¤u belalar›n dehfletinden ve fliddetinden etkilenmemektedirler. Bu maddeci

ak›mlar yüzünden oluflan ahlaki dejenerasyondan, zulüm ve kargafladan etkilenme-

den Kuran ahlak›n› yaflamay› sürdürmektedirler. 

Kehf Ehli'nin de yaflad›¤› haber verilen bu uyku halinin nedeni ise kadere tabi

olman›n getirdi¤i tevekkül ve huzur olabilir. Çünkü tüm kainat› bir kader üzere

yoktan yaratan Allah, dünyada gerçekleflen bütün olaylar› da Müslümanlar›n lehi-

ne tanzim etmektedir. Rabbimiz bir ayetinde, "... Allah, kafirlere müminlerin aley-

hinde kesinlikle yol vermez" (Nisa Suresi, 141) fleklinde buyurmufltur. Bu, Müslü-

manlar için büyük bir müjdedir ve huzur vesilesidir. Dünya üzerinde gerçekleflen

her olay›n Müslümanlar için olumlu ve hay›rl› oldu¤unun bir iflaretidir.

Müslümanlar›n yaflad›klar› bu huzur ve güvenlik duygusunun bir baflka sebe-

bi de, Allah'›n samimi kullar›n› mutlak baflar›ya ulaflt›raca¤›n› vaat etmifl olmas›d›r.

Ayette iman edenler flöyle müjdelenmektedir:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmifltir:

Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onla-

r› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için seçip be¤en-

di¤i dinlerini kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve onlar› korkula-

r›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca Bana ibadet ederler ve

Bana hiçbir fleyi ortak koflmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, iflte onlar

fas›kt›r. (Nur Suresi, 55)
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Sen onlar› uyan›k san›rs›n, oysa onlar (de -
rin bir uykuda) uyuflmufllard›r . Biz onlar›
sa¤ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpek -

leri de iki kolunu uzatm›fl yat›yordu. Onlar›
görmüfl olsayd›n, geri dönüp onlardan kaçar -

d›n, onlardan içini korku kaplard›. 
(Kehf Suresi , 18)
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Yukar›daki ayette bildirildi¤i gibi, Allah salih kullar›n›, her ne zorlukla karfl›

karfl›ya olurlarsa olsunlar, güvenli¤e ç›karaca¤›n› müjdelemektedir. Bu da, Kehf Eh-

li gibi günümüzde de samimi Müslümanlar›n huzur içinde çal›flmalar›n› sürdürme-

sine bir sebeptir.

Ayr›ca Müslümanlar Allah'›n dilemesi d›fl›nda bafllar›na hiçbir fley gelmeyece-

¤ini de çok iyi bilmekte ve bunun rahatl›¤›n› yaflamaktad›rlar. Allah, Kendisi'ne tes-

lim olmufl, kadere iman eden ve tam bir tevekkül gösteren müminlerin nas›l bir ka-

rarl›l›¤a sahip olduklar›na flöyle dikkat çekmifltir: 

De ki: "Allah'›n bizim için yazd›klar› d›fl›nda, bize kesinlikle hiçbir fley isa-

bet etmez. O bizim mevlam›zd›r. Ve mü'minler yaln›zca Allah'a tevekkül et-

melidirler." (Tevbe Suresi, 51)
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Dünyan›n dört bir yan›nda savafllar, çat›flmalar devam etmekte, insanlar açl›k ve yoklukla mücadele etmek-
te, bir yandan da ahlaki dejenerasyon büyük bir art›fl göstermektedir. Tüm bu olumsuzluklar›n önüne geç-
menin tek yolu ise, Kuran ahlak›n›n getirdi¤i güzelliklerin insanlara sab›r ve flefkatle anlat›lmas›d›r. 





Kehf Suresi'nin 18. ayetinde dikkat çekilen bir di¤er konu da hayvan sevgisidir. Bu

ayette Kehf Ehli'nin köpeklerinden söz edilerek, Müslümanlar›n bahçelerinde güvenlik

amac›yla bekçi köpe¤i bulundurabileceklerine iflaret edilmifl olabilir. Köpek güvenilir

bir canl›d›r, dostane bir tavr› vard›r, sahibine sad›kt›r, tehlikeyi hemen fark edebilecek

kadar hassast›r ve refleksi çok yüksektir. Dolay›s›yla ayette, Müslümanlar›n öncelikle

Allah'a s›¤›n›p, daha sonra da kendilerini koruyup kollamak için bir tedbir olarak bek-

çi köpe¤i edinebileceklerine iflaret edilmektedir. 

Müminler, hayvanlar› koruma amac›n›n d›fl›nda,  onlara

duyduklar› sevgi ve flefkat nedeniyle de yanlar›nda tutarlar.

Kuran'da bu konuda Hz. Süleyman örnek verilmektedir. Ayet-

lerde Hz. Süleyman'›n atlara olan sevgisi flu flekilde bildirilir:

Hani ona akflama yak›n, bir aya¤›n› t›rna¤› üstüne di-

ken, öbür üç aya¤›yla topra¤› kaz›yan, ya¤›z atlar su-

nulmufltu. O da demiflti ki: "Gerçekten ben, mal (veya

at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolay› tercih ettim."

Sonunda bu atlar (kofltular ve toz) perdesinin arkas›na

sakland›lar. "Onlar› bana geri getirin" (dedi). Sonra (on-

lar›n) bacaklar›n› ve boyunlar›n› okflamaya bafllad›.

(Sad Suresi, 31-33)
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A yette ilk olarak Müslümanlar›n, karfl›laflt›klar› olaylarda bir karara varmadan

kendi aralar›nda istiflare etmelerinin önemine dikkat çekilmektedir. Dikkat

çekilen bir di¤er konu ise diriltenin de öldürenin de Allah oldu¤u, Allah dilemedi-

¤i sürece hiçbir insan›n buna muvaffak olamayaca¤›d›r. 

Bunun yan› s›ra ayette Kehf Ehli'nin ma¤arada ne kadar süre kald›klar›yla il-

gili aralar›nda bir konuflma geçti¤i de aktar›lmakta, ard›ndan ise bir kiflinin "Ne ka-

dar kald›¤›n›z› Rabbiniz daha iyi bilir" dedi¤i bildirilmektedir. Burada önemli

olan husus, anlafl›lmayan ya da sonucu bulunamayan herhangi bir konu oldu¤un-

da, müminlerin hemen "Allah bilir" deyip, hay›r ve hikmeti Allah'a b›rakmalar›d›r.

Çünkü gayb› sadece Allah bilmektedir. O nedenle de insanlar›n bilmedikleri bir ko-

nu üzerinde tart›flmalar›, cevab›n› araflt›r›p bulmaya çal›fl›rken bunun s›k›nt›s›n› ya-

flamalar› tevekküllü bir tav›r olmaz. Önemli olan o anda gösterilen teslimiyet ve he-

men kaderin hat›rlat›lmas›d›r. 

Kehf Suresi'nin 19. ayetinde müminlere baz› iflaretlerde daha bulunulmaktad›r.

Bunlardan birincisi müminlerin al›flverifle gönderdikleri kifliden herhangi bir yiye-

cek de¤il, temiz yiyecek istemeleridir. ‹man edenlerin temizlik konusundaki hassa-

siyetleri pek çok Kuran ayetinde bildirilmektedir. Örne¤in Allah elçilerinin "... te-

Böylece, aralar›nda bir sorgulama yaps›nlar
diye onlar› dirilttik (uyand›rd›k). ‹çlerin -

den bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kald›n›z?"
Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç
saatlik) k›sm› kadar kald›k." Dediler ki:
"Ne kadar kald›¤›n›z› Rabbiniz daha iyi
bilir ; flimdi birinizi bu paran›zla flehre gön -
derin de, hangi yiyecek temizse baks›n, size
ondan bir r›z›k getirsin; ancak oldukça na -
zik davrans›n ve sak›n sizi kimseye sezdir -

mesin." (Kehf Suresi , 19)
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miz fleyleri helal, murdar fleyleri haram..." (Araf Suresi, 157) k›ld›¤›n› haber ver-

mektedir. Bunun yan› s›ra iman edenlere "Elbiseni temizle" (Müddessir Suresi, 4)

fleklinde buyurmaktad›r. Kuran'daki temiz r›z›klar ve temizlikle ilgili ayetlerden ba-

z›lar› flu flekildedir:

Öyleyse Allah'›n sizi r›z›kland›rd›¤› fleylerden helal (ve) temiz olanlar›n› yiyin;

e¤er O'na kulluk ediyorsan›z Allah'›n nimetine flükredin. (Nahl Suresi, 114)

Size, r›z›k olarak verdiklerimizden temiz olanlar›ndan yiyin, bu konuda az-

g›nl›k yapmay›n, yoksa gazab›m üzerinize kaç›n›lmaz olarak iner: benim

gazab›m, kimin üzerine inerse, muhakkak o, tepetaklak düflmüfltür. (Taha

Suresi, 81)

Kehf Suresi'nin bu ayetinde dikkat çekilen di¤er bir husus da müminlerin yi-

yecek almak için flehri tercih etmeleridir. Bunun nedeni flehirde çok daha genifl im-

kan ve seçim alternatifi olmas› olabilir. Kuran'da flehirlerin önemi ile ilgili baflka

ayetler de bulunmaktad›r. Örne¤in Allah, Enam Suresi'nde tebli¤in flehirlerden bafl-

lamas›na dikkat çekmifltir: 

‹flte bu (Kur'an), önündekileri do¤rulay›c› ve flehirler anas› (Mekke) ile çev-

resindekileri uyarman için indirdi¤imiz kutlu Kitapt›r. Ahirete iman edenler

buna inan›rlar. Onlar namazlar›n› (özenle) koruyanlard›r. (Enam Suresi, 92)

Ayette müminlere bir baflka hat›rlatmada daha bulunulmaktad›r. Bu da mü-

minlerin her zaman için nezaketli ve sayg›l› olmalar›d›r. Bu, Allah'›n Kuran'da bil-

dirdi¤i güzel ahlak›n bir gere¤idir. 

Kehf k›ssas›nda ayr›ca Müslümanlar›n ahir zamanda daha ziyade evlerinde

bulunacaklar›na iflaret ediliyor olabilir. Bunun nedeni de, komünizm, faflizm gibi

din d›fl› ideolojilerin hakim oldu¤u bu büyük fitne döneminde, d›flar› ç›k›p hedef

haline gelmemek, dikkat çekmemek olabilir. Ayette ayn› zamanda müminlerin ge-

rekti¤i durumlarda, uzun zaman evlerinde kalarak kendilerini ilim ve bilgi yönün-

den gelifltireceklerine dikkat çekiliyor olabilir. Nitekim Peygamberimiz (sav)'in de

ahir zaman konusunda kendisinden tavsiye isteyenlere, "… evlerinizin yi¤iti olu-

nuz, oradan ayr›lmay›n›z!" ve "evinden d›flar› ç›kma!" fleklinde tavsiyelerde bulun-

du¤u bildirilmektedir.4
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B u ayette "tafla tutarlar" ifadesiyle terörist bir karakter tarif edilmektedir. Günü-

müzde de dinsiz ideolojilerin etkisi alt›nda kalan insanlarda bu karakter aç›k-

ça görülür. Örne¤in komünist ideolojiyi benimseyen teröristler, vatan› korumak için

cansiperane mücadele eden devlet görevlilerine, polislere ve jandarmalara, sadece

devlete olan düflmanl›klar› nedeniyle tafl atmakta, sald›rmaktad›rlar. Bunu yapma-

lar›ndaki amaç ise bu kiflileri y›ld›rmak, güçlerini azaltmakt›r. Bu yolla komünizm

taraftarlar›, kendi din düflman› ideallerini gerçeklefltirebilmeyi, ülkelerini kaosa ve

kargaflaya sürükleyerek komünist bir sistemi hakim etmeyi amaçlamaktad›rlar.

Bu sonuca ulaflt›ktan sonra as›l hedefleri ise dinine, vatan›na, milletine ba¤l› in-

sanlar›, kendi -dinsiz, ahlaki her türlü de¤ere karfl›, insanlar aras›nda daimi bir çat›fl-

ma olmas› gerekti¤ini iddia eden- düflünce sistemlerine çevirmektir. Yani tüm insan-

lar› devlete karfl› ayakland›rmak, sokaklara dökmek, kardefli kardefle k›rd›rmakt›r.

Ancak anarflist hareketlerin bir sonuca ulaflmayaca¤› ve onlara uyanlar›n da hiçbir

zaman kurtulufl bulamayacaklar› çok aç›kt›r. Allah bir ayetinde flöyle bildirmifltir:

Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onaylad›ktan sonra bozanlar,

Allah'›n ulaflt›r›lmas›n› emretti¤i fleyi kesip-koparanlar ve yeryüzünde boz-

gunculuk ç›karanlar; iflte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olan› da

onlar içindir. (Rad Suresi, 25)

Bu yüzden ahir zamanda insanlar›n, dünyaya beladan baflka bir fley getirme-

yen kanl› ideolojilerden uzak durmalar›, din aleyhtar› ideolojilerin provokasyonla-

r›na, k›flk›rtmalar›na kanmamalar›, bozguncular›n taraf›nda yer almamalar› son de-

rece önemlidir.

Çünkü onlar üzerinize ç›k›p gelirlerse ,
sizi tafla tutarlar veya dinlerine geri
çevirirler ; bu durumda ebedi olarak

kurtulufl bulamazs›n›z." 
(Kehf Suresi , 20)



ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

49

Dinsiz ideolojilerin etkisi alt›nda kalan in-
sanlar fliddeti, düflmanl›¤›, devlete karfl›
ayaklanmay› bir çözüm yolu olarak gö-
rürler. Bu terörist karakter toplumlar› çok
büyük bir kaosun içine sürükler. Bu ya-
flananlar› önlemenin tek yolu ise insan-
lara Allah korkusunun anlat›lmas›d›r.



B u ayet Kehf Suresi'nde k›yamet alametlerine ve ahir zamana yönelik çok

önemli iflaretler oldu¤una aç›kça dikkat çekmektedir. 

Kehf Ehli'nin insanlar taraf›ndan bulunmas› ise, iyi insanlar›n iyilerle kendili-

¤inden buluflacaklar›na, birbirlerinden uzakta bulunsalar da bir gün mutlaka birara-

ya geleceklerine iflaret olabilir. Allah, "... Öyleyse hay›rlarda yar›fl›n›z. Her nerede

olursan›z, Allah sizleri biraraya getirecektir. fiüphesiz Allah, herfleye güç yetiren-

dir" (Bakara Suresi, 148) ayetiyle de ayn› gerçe¤i haber vermifltir.

Ayette ayr›ca, insanlar›n, Kehf Ehli'nin bulundu¤u yere bir mescid yapt›rmak

hakk›nda konufltuklar›ndan da bahsedilmektedir. Bu ayette, iyi ve güvenilir insan-

lar›n hayatlar›n› geçirdikleri yerlere binalar ve mescidler yapman›n makbuliyetine

dikkat çekilmektedir. Bunun amac› hem sevilen insanlar› yadetmek, hem de bu ve-

sile ile o mekanlar› bir nevi e¤itim ve ibadet yeri haline getirmektir. Bu sayede fay-

dal› düflüncelerin ve güzel ahlak›n insanlar aras›nda yayg›nlaflmas› sa¤lanacakt›r.

Bu gibi yerler, iman edenlerin biraraya gelecekleri ve birlikte Allah'›n ad›n› anacak-

lar› mekanlar olacakt›r.
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Böylece, Allah'›n va'dinin hak oldu¤unu ve
gerçekten k›yametin, kendisinde flüphe bulunma-
d›¤›n› bilmeleri için (flehir halk›na ve sonraki

insan kuflaklar›na) onlar› buldurmufl olduk.
(Onlar› görenler) Kendi aralar›nda durumlar› -
n› tart›fl›yorlard› , (bir k›sm›) dedi ki: "Onlar›n
üstüne bir bina infla edin, Rableri onlar› daha
iyi bilir ." Onlar›n ifline galip gelen (sözleri ge -
çen)ler ise: "Üstlerine mutlaka bir mescid yap -

mal›y›z" dediler . (Kehf Suresi , 21 )



Kuran'da pek çok ayette mescidlerde yaln›zca Allah'›n an›ld›¤›na ve mescidle-

rin önemine dikkat çekilmektedir. Allah ayetlerde flöyle buyurmaktad›r:

Onlar, yaln›zca; "Rabbimiz Allah't›r" demelerinden dolay›, haks›z yere yurt-

lar›ndan sürgün edilip ç›kar›ld›lar. E¤er Allah'›n, insanlar›n kimini kimiyle

defetmesi (yenilgiye u¤ratmas›) olmasayd›, manast›rlar, kiliseler, havralar

ve içinde Allah'›n isminin çokça an›ld›¤› mescidler, muhakkak y›k›l›r gider-

di. Allah Kendi (dini)ne yard›m edenlere kesin olarak yard›m eder. fiüphe-

siz Allah, güçlü oland›r, aziz oland›r. (Hac Suresi, 40)

fiüphesiz mescidler, (yaln›zca) Allah'a aittir. Öyleyse, Allah ile beraber bafl-

ka hiçbir fleye (ve kimseye) kulluk etmeyin (dua etmeyin, tapmay›n). (Cin

Suresi, 18)
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B u ayette Kehf Ehli'nin kaç kifli olduklar› hakk›nda zanla tahminlerde bulunan

insanlar›n durumundan bahsedilmektedir. Oysa ayette bu say›y› sadece gay-

b›n tek sahibi olan Rabbimizin bildi¤i ve bu bilgiyi de ancak az say›daki kullar›na

bildirdi¤i ifade edilmektedir. 

Ayetin devam›nda, bilinmeyen bir konu üzerinde tart›flman›n, sürekli yeni fi-

kirler getirmenin, tahminlerde bulunman›n do¤ru olmad›¤› da bildirilmektedir.

Böyle bir tart›flma ayette, "bilinmeyene-gayba tafl atma" olarak ifade edilmektedir.

Ayn› ifade baflka ayetlerde de bulunmaktad›r. Örne¤in Sebe Suresi'nde insanlar›n

bu özellikleri flu flekilde tarif edilir:

... "Biz O'na iman ettik" derler; ancak onlara uzak bir yerden (ahiretten ima-

na) el uzatmak nerede? Oysa daha önce onu inkar etmifllerdi; onlar uzak bir

yerden gayba at›p tutuyorlard› (dil uzat›yorlard›). (fiimdi) Kendileriyle istek

duyduklar› fleyler aras›nda perde çekilmifltir; daha önce benzerlerine yap›l-

d›¤› gibi. Çünkü onlar, kuflku verici bir tereddüt içinde idiler. (Sebe Suresi,

52-54)

Allah'›n be¤enmedi¤i bu ahlaktan her Müslüman uzak durmal›, bu gibi tart›fl-
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(Sonra gelen kuflaklar) Diyecekler ki: "Üç'tü -
ler , onlar›n dördüncüsü köpekleridir ." Ve: "Befl -
tiler , onlar›n alt›nc›s› köpekleridir" diyecekler.

(Bu,) Bilinmeyene (gayba) tafl atmakt›r . "Yedi -
dirler , onlar›n sekizincisi köpekleridir" diyecek -
ler . De ki: "Rabbim, onlar›n say›s›n› daha iyi
bilir ,  onlar› pek az (insan) d›fl›nda kimse bile -
mez." Öyleyse onlar konusunda aç›kta olan bir
tart›flmadan baflka tart›flma ve onlar hakk›nda

bunlardan hiç kimseye bir fley sorma. 
(Kehf Suresi , 22)



malardan, bilmedi¤i konular üzerinde fikir yürütmekten fliddetle kaç›nmal›d›r.

Böyle bir durumda yap›lmas› gereken fley "En do¤rusunu Allah bilir" deyip, mute-

ber olmayan sözlere k›ymet vermemektir. Müslümanlar›n bu tarz durumlarda ver-

dikleri cevap, "... Sen bende olan› bilirsin, ama ben Sen'de olan› bilmem. Gerçek-

ten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin Sen..." (Maide Suresi, 116) ayetinde-

ki gibi olmal›d›r. Çünkü Kuran'›n birçok ayetinde gayb› sadece Allah'›n bildi¤i ha-

ber verilmektedir. Örne¤in bir ayette flöyle buyrulur:

Gayb›n anahtarlar› O'nun Kat›ndad›r, O'ndan baflka hiç kimse gayb› bilmez.

Karada ve denizde olanlar›n tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak da-

hi düflmez; yerin karanl›klar›ndaki bir tane, yafl ve kuru d›flta olmamak üze-

re hepsi (ve herfley) apaç›k bir kitaptad›r. (Enam Suresi, 59)

Ayetteki gibi tart›flmalar›n yap›ld›¤› durumlarda insanlar›n, üzerinde fikir yü-

rüttükleri konulardaki tek dayanaklar› halktan gelen ifadeler olur. Sokaktan gelen

uydurma rivayetlere, konu hakk›nda bilgi sahibi olmayan bir kiflinin söyledi¤i bir

söze, bir baflkas›n›n yapt›¤› bir yoruma dayanan bu tart›flmalar›n do¤ru bir sonuca

ulaflmayaca¤› ise aç›kt›r. ‹nsan "Hakk›nda bilgin olmayan fleyin ard›na düflme;

çünkü kulak, göz ve kalb, bunlar›n hepsi ondan sorumludur" (‹sra Suresi, 36) aye-

tiyle de bildirildi¤i gibi bilmedi¤i konular hakk›nda etraftan duydu¤u dayanaks›z

aç›klamalara kap›lmamal›d›r. 

Ayette geçen "onlar› pek az (insan) d›fl›nda kimse bilemez" ifadesiyle de

Allah, derin bilgiye sahip çok az say›da kiflinin, bu say›y› bilebilece¤ine iflaret et-

mektedir. Örne¤in bu kifli, kitab›n ilerleyen bölümlerinde mucizevi özelliklerini de-

tayl› olarak inceleyece¤imiz Hz. H›z›r olabilir. Bunun yan›s›ra Hz. H›z›r'›n e¤itimin-

den geçmifl ve ona tabi olmufl talebelerinin de, Allah'›n dilemesi ve bildirmesiyle bu

bilgiye sahip olmas› mümkündür. Nitekim Kuran'da Allah'›n vahyetmesiyle elçile-

rin gaybdan yana baz› bilgilere sahip olduklar› bildirilmektedir:

O, gayb› bilendir. Kendi gayb›n› (görülmez bilgi hazinesini) kimseye aç›k

tutmaz. Ancak elçileri (peygamberleri) içinde raz› oldu¤u (seçtikleri kimse-

ler) baflka. Çünkü O, bunun önüne ve arkas›na izleyici (gözetleyici)ler dizer.

(Cin Suresi, 26-27)

Allah Peygamberimiz (sav)'e de gaybdan baz› bilgiler vahyetmifl, sonra ona flu

flekilde seslenmifltir:

Bu, sana (ey Muhammed) vahyetti¤imiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar,

o hileli-düzeni kurarlarken, yapacaklar› ifle topluca karar verdikleri zaman

sen yanlar›nda de¤ildin. (Yusuf Suresi, 102)
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Hz. Nuh'a ise Allah, gelecekte yaflayaca¤› baz› olaylar› flu flekilde bildirmektedir:

"Ey Nuh" denildi. "Sana ve seninle birlikte olan ümmetler üzerine Bizden

selam ve bereketlerle (gemiden) in. (Sizden türeyecek di¤er kafir) Ümmetle-

ri de yararland›raca¤›z, sonra onlara Bizden ac› bir azab dokunacakt›r." Bun-

lar: Sana vahyetti¤imiz gayb haberlerindendir. Bunlar› sen ve kavmin bun-

dan önce bilmiyordun. fiu halde sabret. fiüphesiz (güzel olan) sonuç takva

sahiplerinindir. (Hud Suresi, 48-49)

Ayetin devam›nda geçen "... aç›kta olan bir tart›flmadan baflka tart›flma" ifa-

desi ise Kuran'a uygun tart›flmaya iflaret etmektedir. Müminler, bir konu üzerinde

tart›fl›rken Kuran'a uygun delil getirmeye önem vermelidirler. Dini inkar edenler

tam tersi bir tutum içindedirler. Onlar›n tek amac› tart›flma ç›karmak, bu vesileyle

dine ve inananlara karfl› düflmanca tav›rlar›n› ortaya koymakt›r. Nitekim Allah Ku-

ran'da baz› insanlar›n "yaln›zca bir tart›flma-konusu olsun diye" (Zuhruf Suresi,

58) inkarc› örnekler verdiklerine dikkat çekmektedir.  Bunun nedeninin de "tart›fl-

mac› ve düflman" bir kavim olmalar› oldu¤unu vurgulamaktad›r. Bu nedenle Ku-

ran ahlak›n› yaflayan insanlar›n tüm bunlardan kaç›nmalar› ve Allah'›n hoflnut ola-

ca¤› flekilde davranmalar› gerekir. Allah iman edenlerin inkarc›larla konuflurken na-

s›l bir üslup kullanmalar› gerekti¤ini flu örnekle bildirmektedir:

fiu halde, sen bundan dolay› davet et ve emrolundu¤un gibi do¤ru bir isti-

kamet tuttur. Onlar›n heva (istek ve tutku)lar›na uyma. Ve de ki: Allah'›n in-

dirdi¤i her kitaba inand›m. Aran›zda adaletli davranmakla emrolundum.

Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim,

sizin amelleriniz sizindir. Bizimle aran›zda 'deliller getirerek tart›flma (ya,

huccete gerek)' yoktur. Allah bizi biraraya getirip-toplayacakt›r. Dönüfl

O'nad›r." (fiura Suresi, 15)

Kehf Suresi'nin 22. ayetinin sonunda geçen "onlar hakk›nda bunlardan hiç

kimseye bir fley sorma" fleklindeki ifade ise iman edenlerin vahiyle bildirilenlerin

d›fl›nda hiçbir bilgiye ra¤bet etmemeleri gerekti¤ini ifade etmektedir. Çünkü gayb›

bilen Allah't›r. ‹nsanlar›n kendi bilgilerine, zanlar›na ve yorumlar›na dayanarak or-

taya att›klar› yanl›fl rivayetlerin müminler nezdinde hiçbir k›ymeti yoktur. Dolay›-

s›yla kayna¤› belli olmayan, a¤›zdan a¤›za dolaflarak gelen, kulaktan dolma aktar›-

lan, uydurma rivayetlere, haberlere önem vermemeyi Allah bu ayetle yasaklamaktad›r.
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K ader gerçe¤ini unutan insanlar›n tüm hayatlar› yar›n, gelecek ay, gelecek y›l ya

da yafll›l›k ça¤lar› için kesin planlar yapmakla geçer. Kimisi iflyerinde yapaca-

¤› kariyerin, kimisi hayat›n› adad›¤› spor dal›nda alaca¤› ödüllerin, kimisi ise sahip

olaca¤› mal ve mülkün hesab›n› yapar. Bu ayette ise Allah, insan›n yar›n ne yapaca-

¤›n› dahi bilemeyece¤ini hat›rlatmaktad›r.

Ayette bildirildi¤i gibi gelece¤e yönelik kesin bir ifadede bulunan insan, kade-

rin fark›nda de¤il demektir. Oysa insan sadece ve sadece Allah'›n kaderinde yazd›-

¤› fleyleri yaflar. E¤er ertesi gün yapmay› planlad›¤› fley kaderinde yaz›l›ysa yapar,

e¤er Allah bu olay› yaflamas›n› takdir etmemiflse o zaman yaflamaz. Ancak ertesi

gün için kaderinde yaz›l› olmayan bir fleyi planlamas› da yine o kiflinin kaderinde-

dir. Küçük büyük her türlü olay›n, Allah'›n bilgisi dahilinde gerçekleflti¤inin ve bir

kitapta kay›tl› oldu¤unun haber verildi¤i ayetlerden biri flöyledir:

Senin içinde oldu¤un herhangi bir durum, onun hakk›nda Kur'an'dan oku-

du¤un herhangi bir fley ve sizin iflledi¤iniz herhangi bir ifl yoktur ki, ona

(iyice) dald›¤›n›zda, Biz sizin üzerinizde flahidler durmufl olmayal›m. Yerde

ve gökte zerre a¤›rl›¤›nca hiçbir fley Rabbinden uzakta (sakl›) kalmaz. Bu-

nun daha küçü¤ü de, daha büyü¤ü de yoktur ki, apaç›k bir kitapta (kay›tl›)

olmas›n. (Yunus Suresi, 61)

Kader, Allah'›n geçmiflte yaflanan ve gelecekte yaflanacak olan tüm olaylar› bil-

mesidir. ‹nsanlar›n önemli bir bölümü ise, Allah'›n henüz yaflanmam›fl olaylar› önce-

den nas›l bildi¤ini sorarlar ve kaderi kavrayamazlar. Oysa yaflanmam›fl olan olaylar,

bizim için yaflanmam›flt›r. Allah ise zamana ve mekana ba¤l› de¤ildir, zaten bunlar›

yaratan Kendisi'dir. Bu nedenle Allah için geçmifl, gelecek ve flu an hepsi birdir ve
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Hiçbir fley hakk›nda: "Ben bunu yar›n
mutlaka yapaca¤›m" deme. 

(Kehf Suresi , 23)



hepsi olup bitmifltir. Bizim bir cetvelin bafl›n›, ortas›n›, sonunu ve aralar›ndaki tüm bi-

rimleri bir bütün olarak tek bir anda kolayca görebilmemiz gibi, Allah bizim ba¤l› ol-

du¤umuz zaman› bafl›ndan sonuna kadar tek bir an olarak bilir. ‹nsanlar ise sadece

zaman› gelince bu olaylar› yaflay›p, Allah'›n onlar için yaratt›¤› kadere tan›k olurlar.

Bunun aksini iddia etmek, yani gelece¤e dair planlar›n›n mutlaka gerçeklefle-

ce¤ini öne sürmek, Allah'a karfl› büyüklenmek demektir. Bunun sonu ise mutlaka

hüsrand›r. Ayette bu kiflilerin durumunu Allah flöyle haber vermektedir:

Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirlerini eksiksiz

ödeyecek ve onlara Kendi fazl›ndan ekleyecektir de. Çekimser davrananlar

ve büyüklenenler, onlar› ac›kl› bir azabla azabland›racakt›r ve kendileri için

Allah'tan baflka bir (vekil) koruyucu dost ve yard›mc› bulamayacaklard›r.

(Nisa Suresi, 173)
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Resimde k›rm›z› daire içine al›nm›fl insan için geride b›rakt›¤› yol geçmiflte, caddenin ilerisi ise
gelecekte bulunaca¤› mekanlard›r. Bu caddeye kuflbak›fl› bakan bir kifli için ise, caddede yürü-
yen kiflinin geçmifli, gelece¤i ve flu an› tek bir and›r. Allah, herfleyin tek Yarat›c›s› olarak zama-
n›n ve mekan›n d›fl›nda oldu¤u için, tüm bu aflamalar› tek bir an olarak bilmektedir.



A yette herhangi birfleyi unutma durumunda Allah'›n ad›n›n an›lmas›n›n, unu-

tulan fleyi hat›rlamada -e¤er hat›rlanmas› hay›rl›ysa- faydal› bir yol oldu¤una

iflaret edilmektedir. Böyle bir unutma durumunda Allah'›n ad›n›n zikredilmesi in-

san için bir flifa olabilmektedir. Ancak insan›n unuttu¤u fleyi hat›rlamas› da Allah'›n

dilemesi ile mümkündür. E¤er Allah dilemiyorsa hat›rlatmaz, bir hay›r görüyorsa

da kiflinin hat›rlamas›n› sa¤lar. 

Ayetin devam›nda ise Allah, Peygamberimiz (sav)'e yak›n bir baflar› için dua

etmesini emretmektedir. Dünya hayat›nda meydana gelen baflar›lar bazen uzun, ba-

zen de k›sa vadede olabilir. Kimi zaman insan çok çal›fl›p, gayret sarf etti¤i bir iflte

k›sa sürede baflar› kazanamayabilir. Uzun süre irade göstermesi, sabretmesi gereke-

bilir. Bunun pek çok hikmeti, insan› e¤itici yönleri vard›r. Ancak bunun yan›s›ra

iman edenler Allah'tan, k›sa dönemde baflar›l› olmay› da talep edebilirler. Önemli

olan Hz. fiuayb'›n sözleriyle, "Benim baflar›m ancak Allah iledir; O'na tevekkül et-

tim ve O'na içten yönelip-dönerim" (Hud Suresi, 88) ayetinde haber verildi¤i gibi

samimi bir kalple Allah'a yönelmektir. Allah'a tevekkül eden ve her türlü ifli yapa-

n›n sadece Allah oldu¤unu bilen insan Rabbimizin deste¤ini her an umabilir. Nite-

kim Allah A'la Suresi'nde Peygamberimiz (sav)'e "Ve seni kolay olan için baflar›l›

k›laca¤›z" (A'la Suresi, 8) fleklinde seslenmekte ve diledi¤i insan› kolayca baflar›ya

ulaflt›rabilecek olan›n sadece Kendisi oldu¤unu hat›rlatmaktad›r.

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

57

Ancak: "Allah dilerse" (inflaAllah
yapaca¤›m de). Unuttu¤un zaman

Rabbini zikret ve de ki: "Umulur ki ,
Rabbim beni bundan daha yak›n bir

baflar›ya yöneltip-iletir ." 
(Kehf Suresi , 24)



B u ayetlerde Ashab-› Kehf'in ma¤arada uyku halinde üç yüz y›l kald›klar› bil-

dirilmektedir. Uyanmalar›na yak›n bir zamanda bu süre uzat›lm›fl ve üç yüz

y›l›n üzerine dokuz y›l daha eklenmifl olabilir. Böylece onlar ma¤arada üç yüz do-

kuz y›l kalm›fl olabilirler. 

Kehf Suresi'nin 26. ayetinde ise Allah'›n gayba tam olarak, her yönden hakim

oldu¤u bildirilmektedir. Çünkü göklerdeki ve yerdeki her türlü olay› yaratan

Allah't›r. Ayetlerde Rabbimizin bu s›fat› flu flekilde ifade edilir:

Göklerin ve yerin gayb› Allah'›nd›r, bütün ifller O'na döndürülür; öyleyse

O'na kulluk edin ve O'na tevekkül edin. Senin Rabbin yapt›klar›n›zdan ha-

bersiz de¤ildir. (Hud Suresi, 123)

Allah... O'ndan baflka ‹lah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku

tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. ‹zni olmaks›z›n O'nun

Kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalar›ndakini bi-

lir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda, O'nun ilminden hiçbirfleyi kavra-

y›p-kuflatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplay›p-kuflatm›fl-

t›r. Onlar›n korunmas› O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Ba-

kara Suresi, 255)

Allah, zaman›n da Yarat›c›s›'d›r. Dolay›s›yla Kendisi zamandan ba¤›ms›z, mü-
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Onlar ma¤aralar›nda üç yüz y›l kald›lar
ve dokuz (y›l) daha katt›lar. De ki: "Ne
kadar kald›klar›n› Allah daha iyi bilir .
Göklerin ve yerin gayb› O'nundur. O, ne
güzel görmekte ve ne güzel iflitmektedir .
O'nun d›fl›nda onlar›n bir velisi yoktur.

Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak
k›lmaz." (Kehf Suresi , 25-26)



nezzehtir. Bizim için milyonlarca, milyarlarca y›l sürecek olaylar, Rabbimizin Kat›n-

da tek bir an olarak mevcuttur. Allah, herfleyi, sonsuz evveli ve sonsuz sonray›, en

mükemmel flekilde, her yönden, cihetli ve cihetsiz olarak görmekte ve iflitmektedir.

Sesin bildi¤imiz ya da bilmedi¤imiz her fleklini en iyi flekilde duymaktad›r. Enbiya

Suresi'nde de bildirildi¤i gibi "... Benim Rabbim, gökte ve yerde söylenen-sözü bi-

lir; O, iflitendir, bilendir." (Enbiya Suresi, 4)

‹nsan, zamana ve mekana tabi oldu¤u için -Allah bildirmedi¤i sürece- gayba

dair bir bilgiye sahip olamaz. Ancak zaman› ve mekan› yaratan Rabbimiz geçmifli

de, gelece¤i de, flu an› da eksiksiz olarak görmekte ve iflitmektedir. Allah zamana,

olaylara, tarihe, kadere, maddeye ve canl›-cans›z herfleye, sonsuz evvelde ve sonsuz

sonrada tam olarak hakimdir. Allah, Bakara Suresi'nde flu flekilde buyurmaktad›r:

"Do¤u da Allah'›nd›r, bat› da. Her nereye dönerseniz Allah'›n yüzü (k›blesi)

oras›d›r. fiüphesiz ki Allah, kuflatand›r, bilendir. (Bakara Suresi, 115)

Kainattaki herfleyin tek velisi ve tek koruyucusudur. Hiçbir canl›n›n O'nun d›-

fl›nda bir velisi, dostu, koruyucusu yoktur. ‹nsan çok acizdir. Bu nedenle her an, her

türlü zorlukla karfl›laflabilir. Maddi ve manevi s›k›nt›lardan kurtulman›n tek yolu

yegane dostumuz ve velimiz olan Allah'a s›¤›nmak, tek koruyucu olarak O'nu bil-

mektir. Allah ayetlerde flu flekilde bildirir:

... Bilmez misin ki Allah, gerçekten herfleye güç yetirendir. (Yine) Bilmez mi-

sin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'›nd›r. Sizin Allah'tan baflka

veliniz ve yard›mc›n›z yoktur. (Bakara Suresi, 106-107)

Gerçek flu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'›nd›r; diriltir ve öldürür. Sizin

Allah'tan baflka veliniz ve yard›mc›n›z yoktur. (Tevbe Suresi, 116)

Hiç flüphesiz, benim velim Kitab› indiren Allah't›r ve O salihlerin koruyu-

culu¤unu (velili¤ini) yap›yor. (Araf Suresi, 196)

Kehf Suresi'nin bu ayetinin sonunda bildirildi¤i gibi Rabbimizin hiçbir orta¤›

yoktur. Allah herfleye güç yetiren, zamana, mekana, bildi¤imiz ve bilmedi¤imiz

tüm alemlere hakim olan tek varl›kt›r. O'nun bir orta¤› yoktur ve olmas› da müm-

kün de¤ildir. ‹hlas Suresi'nde Rabbimiz flöyle bildirmektedir:

De ki: O Allah, birdir.

Allah, Samed'dir (herfley O'na muhtaçt›r, daimdir, hiçbir fleye ihtiyac› olma-

yand›r).

O, do¤urmam›flt›r ve do¤urulmam›flt›r.

Ve hiçbir fley O'nun dengi de¤ildir. (‹hlas Suresi, 1-4)
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‹ nsan›n gerçek dini ö¤renebilece¤i en do¤ru kaynak Kuran'd›r. Çünkü Kuran her-

fleyi yaratan, herfleyin en do¤rusunu bilen Allah'›n sözüdür. Allah insanlara ihti-

yaç duyacaklar› her konuyu Kuran'da aç›klamaktad›r. Bu ayetiyle Allah, Peygam-

berimiz (sav)'e de Kuran'la vahyedilenleri okumas›n› emretmifltir. 

Ayetin devam›nda ise Kuran'›n sözlerinin kesinlikle de¤iflmeyece¤i bildiril-

mektedir. Kuran'da Allah'›n haber verdi¤i gibi, daha önce gönderilen kutsal kitap-

lar insanlar taraf›ndan tahrif edilmifl, ekleme ve ç›karmalarla de¤ifltirilmifltir. Ancak

bu durum Kuran için geçerli de¤ildir. Allah'›n "Hiç flüphesiz, zikri (Kur'an'›) Biz

indirdik Biz; onun koruyucular› da gerçekten Biziz." (Hicr Suresi, 9) ayetiyle de

bildirdi¤i gibi Kuran Allah'›n korumas› alt›ndad›r. Kuran'›n bu özelli¤ini Rabbimiz

ayetlerde flu flekilde haber verir:

Rabbinin sözü, do¤ruluk bak›m›ndan da, adalet bak›m›ndan da tastamam-

d›r. O'nun sözlerini de¤ifltirebilecek yoktur. O, iflitendir, bilendir. (Enam Su-

resi, 115)

Bat›l, ona önünden de, ard›ndan da gelemez. (Çünkü Kur'an,) Hüküm ve

hikmet sahibi, çok övülen (Allah)tan indirilmedir. (Fussilet Suresi, 42)

Ayetin devam›nda geçen "...O'nun d›fl›nda kesin olarak bir s›¤›nacak (ma-

kam) bulamazs›n" ifadesiyle ise insanlar›n düfltükleri büyük bir yan›lg›ya iflaret

edilmektedir. ‹nsanlar›n büyük bir bölümü Allah'›n sonsuz kudretini takdir ede-

mezler. Baflka dost ve veliler edinir ve bunlar›n bir zorluk an›nda kendilerine yar-

d›m edeceklerine, destek olacaklar›na inan›rlar. Oysa insan, Allah'›n d›fl›nda s›¤›n-
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Sana Rabbinin Kitab›ndan vahyedileni
oku. O'nun sözlerini de¤ifltirici yoktur ve
O'nun d›fl›nda kesin olarak bir s›¤›nacak

(makam) bulamazs›n. 
(Kehf Suresi , 27)



d›klar›n›n da kendisi gibi Allah'›n yaratt›¤›, aciz kullar olduklar›n› unutmamal›d›r.

Kendisine s›¤›n›lan varl›klara da Allah güç vermektedir ve her biri Allah'›n tecelli-

leridir. Kainattaki her varl›k ancak Allah'›n dilemesiyle hareket etmektedir:

Allah'tan baflka tapt›klar›n›z sizler gibi kullard›r. E¤er do¤ru iseniz, hemen

onlar› ça¤›r›n da size icabet etsinler. Onlar›n yürüyecek ayaklar› var m›? Ya

da tutacaklar› elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Yoksa iflitecek ku-

laklar› m› var? De ki: "Ortak kofltuklar›n›z› ça¤›r›n, sonra bir düzen (tuzak)

kurun da bana göz bile açt›rmay›n." Hiç flüphesiz, benim velim Kitab› indi-

ren Allah't›r ve O salihlerin koruyuculu¤unu (velili¤ini) yap›yor. O'ndan

baflka tapt›klar›n›z ise size yard›ma güç yetiremezler, kendilerine de. (Araf

Suresi, 194-197)

Ayette de bildirildi¤i gibi insanlar›n Allah'› b›rak›p, dünya hayat›nda kendine

dost ve veli olarak seçti¤i kifliler Allah dilemedikçe hiçbir fleye güç yetiremeyen aciz

varl›klard›r. Bu varl›klar›n insan› herhangi bir zorluktan, s›k›nt›dan ya da afetten

kurtarmas› kesinlikle mümkün de¤ildir. Bir baflka ayette bu gerçek flöyle haber ve-

rilir:

Allah'› b›rak›p kendilerine zarar vermeyecek ve yararlar› dokunmayacak

fleylere kulluk ederler ve: "Bunlar Allah Kat›nda bizim flefaatçilerimizdir"

derler. De ki: "Siz, Allah'a, göklerde ve yerde bilmedi¤i bir fley mi haber ve-

riyorsunuz? O, sizin flirk kofltuklar›n›zdan uzak ve yücedir." (Yunus Suresi,

18)
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B u ayette sadece Allah'›n r›zas›n› hedefleyerek, sabah akflam sürekli Allah'a dua

etmenin önemine dikkat çekilmektedir. Dua insan için çok büyük bir nimet ve

Allah'a yak›nlaflmak için bir yoldur. ‹nsan, günün her an›nda, her ortamda Allah'a

dua edebilir. Allah "Sizin duan›z olmasayd› Rabbim size de¤er verir miydi?..."

(Furkan Suresi, 77) ayetiyle duan›n önemini bildirmektedir. Bir baflka ayette Allah

insanlara flu flekilde seslenmektedir:

Kullar›m Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yak›n›m.

Bana dua etti¤i zaman dua edenin duas›na cevap veririm. Öyleyse, onlar da

Benim ça¤r›ma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irflad (do¤-

ru yolu bulmufl) olurlar. (Bakara Suresi, 186)

Ayetin devam›nda Allah insanlara dünya hayat›n›n geçici metalar›ndan etki-

lenmemeleri gerekti¤ini tekrar hat›rlatmaktad›r. Çünkü bu dünya hayat› –daha ön-

ce de belirtti¤imiz gibi- insanlar için bir denemedir. Kehf Suresi'nde dünya hayat›n-

daki evlerin, arabalar›n, yatlar›n, villalar›n, alt›nlar›n, gümüfllerin, gösteriflli k›yafet-

lerin ve daha binlerce süsün yarat›l›fl amac›n› Allah flu flekilde bildirir:

fiüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki fleyleri ona bir süs k›ld›k; onlar›n hangi-

sinin daha güzel davran›flta bulundu¤unu deneyelim diye. (Kehf Suresi, 7)

‹nsan dünyada sadece birkaç 10 y›l kalacak ve sonra bir anda kendini hesaba
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Sen de sabah akflam O'nun r›zas›n› isteye -
rek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret .
Dünya hayat›n›n (aldat›c›) süsünü isteye -
rek gözlerini onlardan kayd›rma. Kalbini
Bizi zikretmekten gaflete düflürdü¤ümüz,

kendi 'istek ve tutkular›na (hevas›na)'
uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene itaat etme. 

(Kehf Suresi , 28)



çekilirken bulacakt›r. Çünkü dünya hayat› çok h›zl› geçmektedir. Allah "Gerçek flu

ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay)› seviyorlar. Önlerinde bulunan a¤›r

bir günü b›rak›yorlar" (‹nsan Suresi, 27) ayetiyle insanlara bu gerçe¤i hat›rlatmak-

tad›r. ‹nsanlar›n göz ard› ettikleri ahiret hayat› ise sonsuza dek sürecektir ve insa-

n›n, kendisinden kaçamayaca¤› bir gerçektir. O nedenle insan›n bu geçici dünya

süslerine aldan›p, sonsuz ahiret hayat›n› unutmas› çok büyük bir hatad›r. Allah

ayetlerinde flu flekilde bildirir:

Dünya hayat› yaln›zca bir oyun ve bir oyalanmadan baflkas› de¤ildir. Kor-

kup-sak›nmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hay›rl›d›r. Yine de

ak›l erdirmeyecek misiniz? (Enam Suresi, 32)

Bilin ki, dünya hayat› ancak bir oyun, '(e¤lence türünden) tutkulu bir oyala-

ma', bir süs, kendi aran›zda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve çocuklar-

da bir 'ço¤alma-tutkusu'dur. Bir ya¤mur örne¤i gibi; onun bitirdi¤i ekin eki-

cilerin (veya kafirlerin) hofluna gitmifltir, sonra kuruyuverir, bir de bakars›n

ki sapsar› kesilmifl, sonra o, bir çer-çöp oluvermifltir. Ahirette ise fliddetli bir

azab; Allah'tan bir ma¤firet ve bir hoflnutluk (r›za) vard›r. Dünya hayat›, al-

dan›fl olan bir metadan baflka bir fley de¤ildir.  (Hadid Suresi, 20)
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Ayette ayr›ca iman edenlerin birarada olmalar›n›n önemine de dikkat çekil-

mektedir. Allah'› anmak, O'na dua etmek, herfleyi yaln›z O'nun r›zas› için yapmak

salih müminlerin davran›fl›d›r. Salih müminlerle birarada olman›n, Allah'› her an

anan insanlarla birlikte bulunman›n önemi aç›kt›r. Müminlerin vakitlerini birlikte

geçirmelerinin birçok aç›dan faydas› vard›r. Onlar aralar›nda sürekli Allah'› zikret-

tikleri, birbirlerine Kuran ayetlerini hat›rlatt›klar› için, birlikteyken gaflete düflme

ya da ibadetlerini aksatma ihtimalleri en aza iner. Birlikte Allah'› tesbih eder, insan-

lara iyili¤i tavsiye eder ve onlar› kötülükten men ederler, bilgi ve kültür yönünden

birbirlerini gelifltirirler. Huzurlu, nefleli, temiz, güvenilir ve rahat bir ortam içinde

yaflarlar. Birbirlerini korur ve kollarlar. Ayette müminlerin birbirlerine düflkünlük-

leri flu flekilde tarif edilir:

Mü'min erkekler ve mü'min kad›nlar birbirlerinin velileridirler. ‹yili¤i em-

reder, kötülükten sak›nd›r›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar, zekat› verirler ve

Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederler. ‹flte Allah'›n kendilerine rahmet edece¤i

bunlard›r. fiüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

(Tevbe Suresi, 71)

Allah'› inkar edenlerle birlikte olman›n ise pek çok olumsuz yönü vard›r. ‹nkar

edenler sürekli Allah'a, iman edenlerin mukaddes de¤erlerine karfl› bir sald›r› ve if-

tira içindedirler. ‹çlerindeki düflmanl›¤› sürekli dile getirir, iman edenlerle alay

ederler. Allah, iman edenlerin bu gibi ortamlarda bulunmas›n› flöyle yasaklam›flt›r:

O, size Kitapta: "Allah'›n ayetlerinin inkar edildi¤ini ve onlarla alay edildi-

¤ini iflitti¤inizde, onlar bir baflka söze dal›p geçinceye kadar, onlarla oturma-

y›n, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Do¤rusu Allah, müna-

f›klar›n ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak oland›r. (Nisa Suresi,

140)

‹nkar edenlerle birlikte olman›n bir baflka olumsuz yönü ise, yakini çok güçlü

olmayan bir insan›n, Allah'›n zikrinden uzak, nefsinin peflinden koflan bu insanlar-

dan olumsuz anlamda etkilenmesi ihtimalidir. ‹manda derinleflmifl, salih Müslü-

manlar›n inkarc›lardan etkilenmesi Allah'›n izniyle mümkün de¤ildir. Ancak dini

yeni tan›yan, Kuran ahlak›n› tam olarak yaflamayan bir insan inkar edenlere uyabi-

lir, onlar›n süslü sözlerinden, aldat›c› konuflmalar›ndan etkilenip, peflleri s›ra gide-

bilir. Bu da onu, dünyada ve ahirette zarara u¤ratabilir.
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M üminler insanlara Allah'›n dinini ve Kuran ayetlerini anlat›p, onlar› iman et-

meye davet ettikten sonra o kifliler üzerinde bir bask› oluflturmazlar. Kitab›n

ilk bölümlerinde de anlatt›¤›m›z gibi hidayeti verecek olan Allah't›r. Müminlerin in-

kar edenlere karfl› kulland›klar› üslup ayetlerde flu flekilde belirtilir:

"Ben sizin tapt›klar›n›za tapmam. Benim tapt›¤›ma siz tapacak de¤ilsiniz.

Ben de sizin tapt›klar›n›za tapacak de¤ilim. Siz de benim tapt›¤›ma tapacak

de¤ilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana." (Kafirun Suresi, 2-6)

Ancak müminin görevi, karfl›s›ndaki kifliyi inkar etti¤i takdirde, öldükten son-

ra karfl›laflaca¤› cehennem azab›yla korkutmak ve bu büyük tehlikeyi haber ver-

mektir. Bu ayette de inkar edenlerin karfl›laflacaklar› sonsuz cehennem azab› anlat›l-

maktad›r. O gün inkar edenlerin hiçbir yard›mc›lar› ve flefaatçileri olmayacakt›r. 

Allah, "Cehennem atefline, 'küçültücü bir sürüklenme ile' sürüklenecekleri

gün" (Tur Suresi, 13) ayetiyle cehennem ehlinin nas›l küçük düflürüleceklerini bil-

dirmifltir. Dünya hayat›nda sadece mal ve mevki sahibi olduklar› için kibirlenenler,

insanlara zulmedenler cehennemde çok zavall› ve aciz olduklar›n› anlayacaklard›r.

Cehennem ehli "Elleri boyunlar›na ba¤l› olarak..." (Furkan Suresi, 13) ateflin s›k›-

fl›k yerine at›lacak, dumanl› bir gölge içinde konaklayacakt›r. Ateflin u¤ultulu ho-

murtusunu sürekli iflitecekler, kemikleri çat›rdatan inlemeler ile muhatap olacaklar-

d›r. Onlar bir azaptan bir baflka azaba sürüklenecekler, tüm yakar›fllar›na ra¤men

azap onlardan kesinlikle hafifletilmeyecektir. Çünkü cehennem azab›ndan, "Kap›-

lar› kilitlenmifl bir atefl..." (Beled Suresi, 20) ayetinde belirtildi¤i gibi kesinlikle bir

kaç›fl yoktur.
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Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; art›k dile -
yen iman etsin, dileyen inkar etsin. fiüphe -

siz Biz zalimlere bir atefl haz›rlam›fl›z,
onun duvarlar› kendilerini çepeçevre kuflat -
m›flt›r . E¤er onlar yard›m isterlerse , kat› bir
s›v› gibi yüzleri kavurup-yakan bir su ile

yard›m edilirler . Ne kötü bir içkidir o ve ne
kötü bir destektir . (Kehf Suresi , 29)



S alih amelin önemini önceki bölümlerde anlatm›flt›k. Bu ayette de Allah en gü-

zel davran›fllarda bulunman›n önemine dikkat çekmektedir. En güzel davran›fl

Allah'›n en çok raz› olaca¤›, Kuran ahlak›na tam uygun ve ihlasla yap›lan salih dav-

ran›flt›r. Allah bir ayetinde güzel davran›fllar›n önemini flöyle bildirmektedir:

Göklerde ve yerde olanlar Allah'›nd›r; öyle ki, kötülükte bulunanlar›, yap-

t›klar› dolay›s›yla cezaland›r›r, güzel davran›flta bulunanlar› da daha güze-

liyle ödüllendirir. (Necm Suresi, 31)

Yukar›daki ayetlerde de görüldü¤ü gibi, iman eden insanlar›n Allah'› raz› ede-

cek güzel davran›fllarda bulunmalar› da son derece önemlidir. Rabbimiz güzel dav-

ran›fllarda bulunanlar›n daha güzel bir karfl›l›¤› umabileceklerini haber vermifltir.

‹nsan›n yapt›¤› güzel davran›fllar›n karfl›l›¤›n› sadece Allah'tan beklemesi gerekir.

Allah insan›n her yapt›¤›n› sar›p kuflatand›r. Rabbimizin yapt›¤›m›z tüm güzel

davran›fllardan haberdar olmas› yeterlidir. Çünkü bize bunlar›n karfl›l›¤›n› verecek

olan, sinelerimizin özünü bilen Allah't›r. Allah, Kuran ahlak›na uygun, güzel dav-

ran›fllarda bulunan müminlerin ecirlerini eksiksiz verece¤ini söylemekte, onlar›

cennetle flöyle müjdelemektedir:

Haberiniz olsun; Allah'›n velileri, onlar için korku yoktur, mahzun da olma-

yacaklard›r. Onlar iman edenler ve (Allah'tan) sak›nanlard›r. Müjde, dünya

hayat›nda ve ahirette onlar›nd›r. Allah'›n sözleri için de¤ifliklik yoktur. ‹flte

büyük 'kurtulufl ve mutluluk' budur. (Yunus Suresi, 62-64)
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fiüphesiz iman edip salih amellerde bulu -
nanlar ise; Biz gerçekten en güzel davra -
n›flta bulunan›n ecrini kayba u¤ratmay›z. 

(Kehf Suresi , 30)



B u ayette güzel davran›fllarda bulunup, Allah'›n r›zas›n› kazanmak için çaba

sarf eden müminlerin karfl›l›k olarak bulacaklar› sonsuz cennet nimetleri tarif

edilmektedir. Allah Kuran'daki pek çok ayetiyle iman edenleri cennet ile müjdele-

mifltir. Örne¤in Nahl Suresi'nde müminlerin, güzel bir karfl›lanma ile bölük bölük

cennete sevk edilecekleri bildirilir:

Adn cennetleri; ona girerler, onun alt›ndan ›rmaklar akar, içinde onlar›n her

diledikleri fley vard›r. ‹flte Allah, takva sahiplerini böyle ödüllendirir. Ki me-

lekler, güzellikle canlar›n› ald›klar›nda: "Selam size" derler. "Yapt›klar›n›za

karfl›l›k olmak üzere cennete girin." (Nahl Suresi, 31-32)
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Onlar; alt›ndan ›rmaklar akan Adn cennet -
leri onlar›nd›r , orada alt›n bileziklerle süsle -
nirler , hafif ipekten ve a¤›r ifllenmifl atlas -
tan yeflil elbiseler giyerler ve tahtlar üzerin -

de kurulup-dayan›rlar. (Bu,) Ne güzel 
sevap ve ne güzel destek. (Kehf Suresi , 31 )
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Bu onurlu karfl›lanman›n ard›ndan Allah'›n kendileri için haz›rlam›fl oldu¤u, sa-

y›s›z nimetlerle dolu cennette sonsuz hayatlar›na bafllayacaklard›r. Cennet hayat›n-

da müminlerin lay›k görüldükleri çok fazla güzellik vard›r. Ancak bu güzelliklerin

hepsinin üstünde Allah'› raz› etmifl ve O'nun cennetine kavuflmufl olman›n verdi¤i

manevi haz olacakt›r. ‹nkar edenler, içine at›ld›klar› cehennem azab›nda tarifsiz pifl-

manl›klar içinde azap çekerlerken, müminler Allah'›n sevdi¤i ve kendilerinden raz›

oldu¤u kullar olarak yaflamlar›n› sürdüreceklerdir. Dar ve s›k›fl›k olan cehennemin

aksine "geniflli¤i gök ile yerin geniflli¤i gibi olup Allah'a ve Resulü'ne iman eden-

ler için haz›rlanm›fl" (Hadid Suresi, 21) olan cennette konaklayacaklard›r. Cennette

her bakt›klar› yerde büyük bir mülk ve güzellik görecek olan müminler, a¤›r ifllen-

mifl atlastan yataklar üstüne yaslan›p, devflirilmesi kolay meyvelerden yiyeceklerdir.

Altlar›ndan ›rmaklar akan köflklerde konaklay›p, yüksek tahtlarda oturacak, birbir-

leriyle karfl›l›kl› sohbet edeceklerdir. Allah'›n Kuran'da tarifini yapt›¤› cennette ne s›-

cak, ne so¤uk tam karar›nda gölgelikler olacakt›r.

Kehf Suresi'nin 31. ayetinde belirtildi¤i gibi, hafif ipek ve a¤›r ifllenmifl atlastan

yeflil elbiseler ile alt›n bilezikler cennet ehline lay›k k›l›nan giysilerdir. Güzel giyim-

lerinin yan› s›ra Allah cennet ehlini güzel yiyecekler ve içeceklerle r›z›kland›racakt›r.

Çeflitli meyveler, kufl eti ve içenlere lezzet veren içkiler, nice bahçeler ve üzüm ba¤-

lar›, eflsiz hurma ve nar ile dallar› bükülmüfl kiraz a¤açlar›, üst üste dizilmifl meyve-

leri sarkm›fl muz a¤açlar› Kuran'da Allah'›n bildirdi¤i cennet r›z›klar› aras›ndad›r.

Bütün bu güzelliklerin yan› s›ra dünya hayat›nda sabredilmesi gereken zorluk-

lar›n hiçbiri cennette olmayacakt›r. Yorgunluk, korku, hüzün ve akla gelebilecek

hiçbir olumsuzlu¤un olmad›¤›, sonsuz güzelliklerle dolu bir ortam olacakt›r. Bir

ayette Allah cennet güzelliklerini flöyle haber vermektedir:

Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (fludur): ‹çinde bozulmayan su-

dan ›rmaklar, tad› de¤iflmeyen sütten ›rmaklar, içenler için lezzet veren flarap-

tan ›rmaklar ve süzme baldan ›rmaklar vard›r ve orda onlar için meyvelerin

her türlüsünden ve Rablerinden bir ma¤firet vard›r... (Muhammed Suresi, 15)

Allah cennet nimetlerini ve cehennem azab›n› Kuran ayetleriyle ayr›nt›l› ola-

rak tarif etmifltir. ‹nsanlar›n bu apaç›k gerçe¤i anlamazl›ktan gelmeleri kendilerine

kay›ptan baflka birfley getirmeyecektir. Bu nedenle de insan›n yapmas› gereken cen-

netin eflsiz nimetlerine kavuflmak için ahirete yönelik ciddi bir haz›rl›k yapmak ve

çaba göstermek olmal›d›r. 

‹flte ahiret yurdu; Biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk

yapmak istemeyenlere (arma¤an) k›lar›z. (Güzel) Sonuç takva sahiplerinin-

dir. (Kasas Suresi, 83)
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A yetlerde verilen bu örnekle Allah insanlar›n, hidayet ehli bir kifli ile Allah'a

iman etti¤ini söyledi¤i halde gerçekte inkarc›lardan olan bir kifli aras›nda k›-

yas yapmalar›n› istemektedir. Ayette bahsi geçen ba¤ sahiplerinden biri di¤erinden

daha zengindir. ‹flte maldaki bu üstünlük, söz konusu kiflinin Allah'a karfl› büyük-

lenmesine, enaniyete kap›lmas›na neden olmufltur. 

Oysa herfleyi yoktan var eden Rabbimiz mülkün tek sahibidir. Allah mal ve

mülk vererek insanlar› nas›l davran›flta bulunacaklar›yla denemektedir. Kimi insan-

lar bu mal ve mülkü kendi baflar›lar›, çabalar› ve zekalar›yla elde ettiklerini zanne-

derek nankörlük yaparlar. Mal›n çoklu¤uyla sevinir, bunu insanlar aras›nda bir bö-

bürlenme ve prestij konusu haline getirirler. Salih müminlerin tavr› ise Al-i ‹mran

Suresi'nde bildirildi¤i gibidir:

De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'›m, diledi¤ine mülkü verirsin ve diledi¤in-

den mülkü çekip-al›rs›n, diledi¤ini aziz k›lar, diledi¤ini alçalt›rs›n; hay›r Se-

nin elindedir. Gerçekten Sen, herfleye güç yetirensin." (Al-i ‹mran Suresi, 26)

Ayette bildirilen ba¤ sahiplerinden biri, bahçeleri ve ürünleri kendisinin zan-

nederek Allah'a karfl› çok büyük bir nankörlükte bulunmufltur. Asl›nda kendine ait

Onlara iki adam›n örne¤ini ver; onlardan birine
iki üzüm ba¤› verdik ve ikisini hurmal›klarla do -
natt›k, ikisinin aras›nda da ekinler bitirmifltik.

‹ki ba¤ da yemifllerini vermifl , ondan (verim ba -
k›m›ndan) hiçbir fleyi noksan b›rakmam›fl ve ara -
lar›nda bir ›rmak f›flk›rtm›flt›k. (‹kisinden) Bi -
rinin baflka ürün (veren yer)leri de vard›. Böyle -

likle onunla konuflurken arkadafl›na dedi ki:
"Ben, mal bak›m›ndan senden daha zenginim, in -

san say›s› bak›m›ndan da daha güçlüyüm.” 
(Kehf Suresi , 32-34)



olmayan, Allah'›n yaln›zca bir nimet ve deneme konusu olarak verdi¤i mallara ken-

dince sahip ç›km›flt›r. Bu sahiplenme duygusu ile fliddetli bir enaniyete kap›lm›flt›r.

Allah böbürlenmenin çirkinli¤ini ayetlerde flu flekilde haber vermektedir:

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne da¤la-

ra boyca ulaflabilirsin. Bütün bunlar, kötülü¤ü olan, Rabbinin Kat›nda da

hofl olmayanlard›r. (‹sra Suresi, 37-38)

Allah Kuran'›n daha pek çok ayetinde böyle kiflilerin alaca¤› karfl›l›¤› tarif et-

mifltir. Bu ayetlerden baz›lar› flunlard›r:

(Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyalay›p, kendi-

nizden geçirdi.' "Öyle ki (bu,) mezar› ziyaretinize (kabre gidiflinize, ölümü-

nüze) kadar sürdü." Hay›r; ileride bileceksiniz. Yine hay›r; ileride bileceksi-

niz. Hay›r; e¤er siz kesin bir bilgiyle bilmifl olsayd›n›z, Andolsun, o ç›lg›n-

ca yanan atefli de elbette görecektiniz. Sonra onu, gerçekten yakîn gözüyle

(Ayne'l Yakîn) görmüfl olacaks›n›z. Sonra o gün, nimetten sorguya çekilecek-

siniz. (Tekasür Suresi, 1-8)
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A yetlerde nankörlük yapan ba¤ sahibinin aç›kça Allah'a karfl› büyüklendi¤i

bildirilmektedir. Bu kifli, sahip oldu¤u ba¤lar›n bafl›na sonsuza kadar birfley

gelmeyece¤ini iddia etmekte, bu sözleriyle bir nevi ilahl›k iddias›nda bulunmakta-

d›r. 

Oysa sonsuz olan sadece Allah't›r. Zaman› ve mekan› yaratan Allah, bunlardan

münezzehtir. Allah'›n Hal›k ismi "Herfleyin varl›¤›n› ve varl›¤› boyunca görüp geçirece-

¤i halleri, hadiseleri tayin ve tespit eden, ve ona göre yaratan, yokluktan var eden" anlam›n-

dad›r. ‹nsan›n, ilk var oldu¤u zamandan ölümüne kadar her an› Allah Kat›nda can-

l› olarak mevcuttur. Allah'›n sonsuz haf›zas›nda herfley oldu¤u gibi durmaktad›r.

‹nsanlar›n yaflad›klar› olaylar›, bafllar›ndan geçen hadiseleri ve hayatlar›ndaki her

türlü detay› Allah yaratm›flt›r ve bunlar›n hiçbiri yok olmaz. "... Bu, Allah'›n gök-

lerde ve yerde ne varsa tümünü bildi¤ini ve Allah'›n gerçekten herfleyi bilen ol-

du¤unu bilmeniz içindir" (Maide Suresi, 97) ayetinde bildirildi¤i gibi, herfley en

küçük ayr›nt›ya kadar Allah Kat›nda muhafaza edilir. 

Allah zamandan münezzeh oldu¤u için, O'nun Kat›nda herfley bir anda ger-

çekleflmifl ve sonucuna ulaflm›flt›r. ‹nsan yarat›l›fl› gere¤i zamana ba¤l› olarak yafla-

d›¤› için yaflad›klar›n› geçmifl, flimdi ve gelecek süreci içinde izler. Oysa bizim haf›-

zam›zda bir hat›ra olarak yer eden ve "geçmifl" diye tan›mlad›¤›m›z olaylar sadece

bizim için "geçmifl"tir. Planlar›n› yapt›¤›m›z ve "gelecek" diye isimlendirdi¤imiz bi-
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Kendi nefsinin zalimi olarak (böylece)
ba¤›na girdi (ve): "Bunun sonsuza kadar
kuruyup-yok olaca¤›n› sanm›yorum" dedi.
"K›yamet-saatinin kopaca¤›n› da sanm› -

yorum. Buna ra¤men Rabbime döndürüle -
cek olursam, flüphesiz bundan daha hay›rl›

bir sonuç bulaca¤›m." 
(Kehf Suresi , 35-36)



ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

73



linmezler ise yine sadece bizim için bilinmezdir. Allah için geçmifl, gelecek, flimdi

hepsi birdir. ‹flte bu nedenle Allah'a hiçbir fley gizli kalmaz. Çünkü bunlar›n hepsi-

ni yaratan Allah't›r ve Allah herfleyi tek bir anda bilmektedir. Nitekim Lokman Su-

resi'nde de bu gerçe¤e flöyle dikkat çekilmifltir:

"Ey o¤lum, (yapt›¤›n ifl) gerçekten bir hardal tanesi a¤›rl›¤›nda olsa da, (bu,)

ister bir kaya parças›ndan ya da göklerde veya yer(in derinliklerinde) de bu-

lunsa bile, Allah onu getirir (aç›¤a ç›kar›r). fiüphesiz Allah, latif oland›r,

(herfleyden) haberdard›r." (Lokman Suresi, 16)

Tüm olaylar Allah'›n "Ol" demesiyle olmufl ve bitmifltir. Tüm zamanlar›n, bo-

yutlar›n, mekanlar›n üstünde olan ve tüm eksikliklerden ba¤›ms›z olan Allah için,

yaratt›¤› evrendeki tüm olaylar tek bir an hükmündedir. Hz. Musa'n›n, Kehf Eh-

li'nin, Hz. H›z›r'›n, Hz. Zülkarneyn'in, Hz. Muhammed (sav)'in ve di¤er peygam-

berlerin hayatlar›ndan verilen örneklerin gerçekleflti¤i zamanla bizim içinde yafla-

d›¤›m›z zaman da Allah Kat›nda tek bir and›r. Bizim torunlar›m›z›n hatta onlar›n to-

runlar›n›n ve k›yamete kadar yaflayacak tüm insanlar›n hayatlar› da ayn› "an"›n

içinde devam etmektedir. Allah Kat›nda k›yamet kopmufl, tüm insanlar sonsuz ha-

yatlar›n› geçirecekleri yerlere gitmifllerdir. Allah'a iman edenler flu anda cennette-

dirler, inkarc›lar ise flu an cehennemde azap çekmektedirler.

‹nsanlar aras›nda yayg›n olan bat›l bir inanca göre, Allah evreni ve insan› ya-

ratm›fl, onlara bir süre vermifltir ve onlar›n denenmelerini beklemektedir. Evrenin

ömrü bitene kadar da bekleyecektir. (Allah'› tenzih ederiz) Fakat gerçekte Allah'›n

beklemesi asla söz konusu olamaz. Beklemek insana özgü bir acizliktir. Allah ise in-

sanlar›n yaflad›¤› bütün acizliklerden uzak ve Yücedir. Allah'›n Kuran'da Kendisi'ni

tan›tt›¤› Kuddüs s›fat›, "hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak" an-

lam›ndad›r. Bu nedenle Allah tüm insanlar›n geçmifllerine, geleceklerine ve yafla-

d›klar› tüm olaylara bütün detaylar›yla hakimdir. Fakat insan, s›nanma yeri olan bu

dünya hayat›nda zaman›, geçmiflten gelece¤e do¤ru ak›fll›, yani önceli ve sonral›

zanneder. Oysa Allah Kat›nda önce-sonra, geçmifl-gelecek diye bir fley yoktur. Her-

fley, tüm insanlar, tüm canl›lar ayn› anda yaflamakta, tüm zamanlar, tüm devirler,

tüm ça¤lar, tüm tarihler ve hatta tüm günler, tüm saatler, dakikalar  ayn› anda bu-

lunmaktad›r. ‹nsan s›n›rl› zihin kapasitesi nedeniyle bunu göremiyor olsa da bu ger-

çek aç›kt›r. 

‹flte müminlerin Allah'›n büyüklü¤ünü takdir edebilmelerinin, Allah'a olan tes-

limiyetlerinin ve güvenlerinin ana sebebi budur. Müminler, Allah'›n kendilerini ve

herfleyi nas›l sar›p kuflatt›¤›n›n ve Allah'a ne derece muhtaç olduklar›n›n, O'nun bü-
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yüklü¤ü yan›nda ne denli küçük olduklar›n›n bilincindedirler. 

Müminler Allah'›n yüceli¤ini ve kudretini takdir edebilen, olaylar›n ard›nda

sakl› hikmetleri, incelikleri kavrayabilen kimselerdir. Bundan dolay› da Allah'a gö-

nülden boyun e¤mifllerdir.

Kehf Suresi'nin 36. ayetinde geçen "... Buna ra¤men Rabbime döndürülecek

olursam, flüphesiz bundan daha hay›rl› bir sonuç bulaca¤›m" ifadesi ise Allah'tan

korkmayarak, Allah'›n hükümlerini yerine getirmeyerek cennete gideceklerini zan-

neden insanlar› tarif etmektedir. Bu insanlar kendilerini müsta¤ni görmekte, Allah'a

karfl› büyüklenmektedirler. 

Dünya üzerinde Allah'a iman etti¤ini ve Kuran'›n hak oldu¤una inand›¤›n›

söyleyen, ancak Allah'tan hiç korkmayan insanlar›n say›s› oldukça fazlad›r. Bu in-

sanlar Allah'›n hükümlerini yerine getirmez, helal ve haramlara riayet etmez, elçi-

nin yolunu izlemezler. Ancak buna ra¤men öldüklerinde cennete gideceklerine da-

ir çok güçlü bir inançlar› vard›r. 

‹man edenler ise "Onlar, din gününü tasdik etmektedirler. Rablerinin azab›-

na karfl› (daimi) bir korku duymaktad›rlar. fiüphesiz Rablerinin azab›ndan emin

olunamaz" (Mearic Suresi, 26-28) ayetlerinde bildirildi¤i gibi cennet nimetlerinden

yana bir umut, cehennem azab›ndan yana bir korku içindedirler. ‹man edenlerin bu

ruh haline "O'na korkarak ve umut tafl›yarak dua edin. Do¤rusu Allah'›n rahme-

ti iyilik yapanlara pek yak›nd›r" (Araf Suresi, 56) ayetinde de iflaret edilmektedir.

Çünkü Allah ayetlerinde hiçbir insan›n cehennem azab› ile karfl›laflmaktan emin

olamayaca¤›n› hat›rlatmakta, inkar edenlerin ise muhakkak bu fliddetli azapla kar-

fl›l›k bulacaklar›n› haber vermektedir:

fiimdi bunlar, kendilerine Allah'›n azab›ndan kapsaml› bir bürümenin geli-

vermesinden veya onlar›n hiç haberleri yokken k›yametin onlara apans›z

gelmesinden kendilerini güvende mi buldular? (Yusuf Suresi, 107)

Art›k 'kötülü¤ü örgütleyip düzenleyenler', Allah'›n, kendilerini yerin dibi-

ne geçirmeyece¤inden veya fluuruna varamayacaklar› yerden azab›n gelme-

yece¤inden emin midirler? (Nahl Suresi, 45)
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B u ayette bir kifliyi güzel ahlaka davet ederken ya da bir hat›rlatmada bulunur-

ken müminlerin nas›l bir yol izlenebilece¤i tarif edilmektedir. E¤er bu kifli

Allah karfl›s›ndaki acizli¤ini unutmuflsa ve büyüklenmekteyse, yap›lacak en iyi fley,

ona aczini hat›rlatmakt›r. 

Nitekim ayette de di¤er ba¤›n sahibi olan iman ehli kifli, büyüklenen kifliye

"topraktan ve bir damla sudan yarat›ld›¤›n›" hat›rlatarak onu güzel ahlaka davet

etmektedir. Bu davetin -Allah dilerse- kifli üzerinde olumlu bir etki oluflturabilece-

¤i aç›kt›r. Di¤er ba¤›n sahibi büyüklenen ba¤ sahibinin iman›n›n zay›f oldu¤unu

fark etmifl, ona imani takviye yapma ihtiyac› hissetmifltir. ‹man hakikati anlatmak

da bir insan›n iman›n› güçlendirmede izlenebilecek en güzel yollardan biridir. 

Kendi ürünlerinin daha üstün oldu¤unu iddia eden ba¤ sahibinin konuflmala-

r› bir Müslüman›n konuflmalar›na benzememektedir; aksine inkarc› bir üslubu ha-

t›rlatmaktad›r. Bu nedenle de iman ehli olan ba¤ sahibi, sorusunun sonunu "inkar

m› ettin?" fleklinde ba¤lamaktad›r. Belki di¤er kifli aç›kça Allah'› inkar etti¤ini söy-

lememektedir, ama kulland›¤› kelimeler Allah'a kesin bilgiyle iman etmedi¤ini gös-

termektedir. Diliyle "inan›yorum" demekte, ama fiilen Allah'›n hükümlerini uygu-

lamamaktad›r. Bu çeliflki asl›nda aç›kça dini ve Allah'› inkar etmek anlam›na gel-

mektedir. 

Halk aras›nda böyle çeliflkili karakterlere s›kça rastlanmaktad›r. ‹nsanlar›n bü-

yük bölümü iman ettiklerini söylemekte, ancak Allah'›n raz› olaca¤› gibi bir hayat

yaflamamaktad›r. Kuran ahlak›na ayk›r› davranmakta ve Peygamberimiz (sav)'in
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Kendisiyle konuflmakta olan arkadafl›
ona dedi ki: "Seni topraktan, sonra bir

damla sudan yaratan, sonra da seni
düzgün (eli aya¤› tutan, gücü kuvveti

yerinde) bir adam k›lan (Allah)› inkar
m› ettin?" (Kehf Suresi , 37)
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yolunu izlememektedir. Kitab›n önceki bölümlerinde de üzerinde durdu¤umuz gi-

bi, bu ahlaka sahip olan insanlar tüm bu inkar ifade eden sözlerine ve davran›fllar›-

na ra¤men, cennete gideceklerine inanmakta, kendilerini do¤ru yolda sanmaktad›r-

lar. Ama asl›nda kendilerini kand›rmaktad›rlar. Allah böyle insanlar›n durumuna

Kuran'da flöyle dikkat çekmifltir:

Ayetlerimizi ve ahirete kavuflmay› yalanlayanlar, onlar›n amelleri bofla ç›k-

m›flt›r. Onlar yapt›klar›ndan baflkas›yla m› cezaland›r›lacaklard›? (Araf Su-

resi, 147)
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K ehf Suresi boyunca insanlar›n çok büyük bir bölümünün Allah'a flirk kofltuk-

lar›na s›k s›k dikkat çekilmektedir. Kuran'da flirk, herhangi birfleyi, bir kimse-

yi ya da bir kavram›, tercih etme ya da k›ymet verme bak›m›ndan Allah'la eflit veya

daha ileri bir düzeyde görmek ve bu çarp›k bak›fl aç›s›yla hareket etmek anlam›nda

kullan›l›r. Kuran'da bu tutum, "Allah'tan baflka ilah edinmek" olarak tan›mlan›r. ‹n-

san›n, Allah'›n r›zas›na muhalif olacak flekilde kendisine hayat amac› olarak belirle-

di¤i, kendisinden medet umdu¤u, r›zas›n› arad›¤› her varl›k, Allah'›n r›zas›na tercih

etti¤i herfley Allah'tan baflka edindi¤i birer ilaht›r asl›nda. 

fiirk, insan›n kaç›nmas› gereken günahlar›n en bafl›nda gelmektedir. Çünkü bu,

Allah'a karfl› ifllenebilecek en büyük suç olarak bildirilmifltir. ‹flte bu yüzden Allah

diledi¤i günah› affedece¤ini, ancak flirki asla affetmeyece¤ini bildirmifltir (Nisa Su-

resi, 116). Allah'›n ba¤›fllamayaca¤›n› bildirdi¤i, sapk›nl›k olarak nitelendirdi¤i bir

günah, elbette ki Müslümanlar›n en çok kaç›nacaklar› durumdur. Üstelik Kuran'›n

pek çok yerinde Allah müminleri flirke karfl› uyarm›fl, onlar› bu en büyük kötülük-

ten fliddetle sak›nd›rm›flt›r. Hz. Lokman'›n o¤luna verdi¤i, "Ey o¤lum, Allah'a flirk

koflma. fiüphesiz flirk, gerçekten büyük bir zulümdür" (Lokman Suresi, 13) fleklin-

deki ö¤üt de bunlardan biridir. fiirkin bu derece önemli bir konu olmas›n›n bir di-

¤er sebebi ise insan›n amellerinin bofla gitmesine ve hüsrana u¤ramas›na neden ol-

mas›d›r. Bu gerçek de Kuran'da flöyle bildirilmektedir:

Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu: E¤er flirk koflacak olur-

san, flüphesiz amellerin bofla ç›kacak ve elbette sen, hüsrana u¤rayanlardan

olacaks›n. (Zümer Suresi, 65)

Ayetlerde de aç›kça görüldü¤ü gibi Allah'a flirk koflmak telafisi mümkün olma-

yan, insan› cehenneme kadar sürükleyebilecek bir günaht›r. Bu nedenle Allah'tan

korkan bir kiflinin bu tehlikeye karfl› çok dikkatli olmas› gerekir.
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"Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve
ben Rabbime hiç kimseyi ortak koflmam." 

(Kehf Suresi , 38)



B u ayette "maflaAllah" kelimesinin önemine dikkat çekilmektedir. MaflaAllah

"Allah'›n dilemesiyle" anlam›nda kullan›lan bir ifadedir. Müminler Allah'›n

yarat›fl›ndaki üstün sanat› ve kudreti ifade etmek istediklerinde "maflaAllah" der ve

Allah'› tesbih ederler. 

Bu kelimeyi kalpten hissederek kullanmak, çevredeki kiflilere de herfleyin sahi-

binin Allah oldu¤unu, her olay›n kaderde ve Allah dilerse gerçekleflti¤ini hat›rlat›r.

Herfleyi yapan›n Allah oldu¤unu s›k s›k hat›rlatmak ise, hiç flüphesiz insanlara çok

büyük fayda verir. Çünkü insan kendi aczini unutmaya ve gaflete düflmeye yatk›n

bir varl›kt›r. 

Örne¤in burada söz etti¤imiz inkara yönelmifl olan ba¤ sahibi, tüm mal›n ve

mülkün kendine ait oldu¤unu ifade ederken asl›nda Allah'a flirk koflmaktad›r. Bu-

nu aç›kça ifade etmese de buradaki ifadelerinden ve tavr›ndan, "gizli flirk" içinde

olabilece¤i anlafl›lmaktad›r. Bu nedenle arkadafl› onu her türlü flirke karfl› uyarmak-

ta ve herfleyin Allah'a ait oldu¤unu ona tekrar tekrar hat›rlatmaktad›r. 

Özellikle içinde yaflad›¤›m›z ça¤da, insanlar›n böyle bir tehlikeye karfl› daima

uyan›k olmalar› gerekmektedir. Çünkü bu gibi konulara insanlar hayatlar›nda çok

s›k rastlamaktad›rlar. Örne¤in "Gani" yani "Zengin" terimi Allah'›n bir vasf›d›r. An-

cak ayn› tan›mlama insanlar için de kullan›lmaktad›r. Gerçi bu vasf› kullanman›n,

bu kiflinin mali durumunu tarif etmek aç›s›ndan hiçbir sak›ncas› yoktur. Ancak, flir-

ke yol açan durum, kiflinin bu zenginli¤in sebebi olarak kendisini, kendi zekas›n›,

çabas›n› görmesidir. 

Durum böyle olunca -ba¤ sahibinde oldu¤u gibi- zenginli¤in gerçek sahibinin

Allah oldu¤u unutulur. Bu kifli sahip oldu¤u herfleyi kendisine Rabbimizin verdi¤i-
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"Ba¤›na girdi¤in zaman, 'MaflaAllah,
Allah'tan baflka kuvvet yoktur' demen

gerekmez miydi? E¤er beni mal ve çocuk
bak›m›ndan senden daha az (güçte) 

görüyorsan." (Kehf Suresi , 39)



ni, Allah'›n Gani s›fat›yla kendisini zengin-

lefltirdi¤ini, verdi¤i herfleyi dilerse bir an-

da alabilece¤ini göz ard› etmifl olur. Dola-

y›s›yla Allah'tan baflka herkesin mutlak fa-

kir ve aciz oldu¤unu, Allah'›n diledi¤i kul-

lar› üzerinde diledi¤i s›fatlar›yla tecelli

edebilece¤ini düflünmez. Bu, çok cahilce

bir yaklafl›md›r ve insan› flirke sürükleyen

bir düflünce tarz›d›r. Çünkü bu bak›fl aç›-

s›yla hareket edildi¤inde Allah'›n sonsuz

kudreti ve hakimiyeti tamamen unutulur

ve kifli hakk› olmayan bir ilahl›k vasf›n›

kendisine verir. 

Do¤ru olan tav›r ise zenginli¤in as›l

sahibinin Allah oldu¤unu bilmektir.

O'nun, göklerin ve yerin mülkünün tek ha-

kimi oldu¤unu takdir etmek ve insana verdi¤i bu zenginli¤i diledi¤i anda alabile-

ce¤inin de bilincinde olmakt›r. Zenginlik verilen kifliyi de¤erlendirirken de onun

zengin ya da fakir olmas› önemli olmamal›, onun Allah'›n nimet verdi¤i bir kulu ol-

du¤u düflünülmelidir. Örne¤in bu kiflinin aile üyeleri mal›n as›l sahibi olarak onu

görürlerse, yaln›zca ondan medet umarlarsa, mal›n esas malikinin Allah oldu¤unu

unutup, bu kifliye de bu gerçe¤i hiç hat›rlatmazlarsa bu çok yanl›fl bir bak›fl aç›s›

olur. Ayn› flekilde bu kiflinin yan›nda çal›flan insanlar da kendilerini yediren ve içi-

renin, bar›nd›ran›n Allah oldu¤unu unutmamal›d›rlar. Allah'› unutup, yan›nda ça-

l›flt›klar› kifliyi pek çok fleye muktedir, Allah'tan ba¤›ms›z bir güce sahip olarak de-

¤erlendirirlerse, bu çok büyük bir ak›ls›zl›k olur. Nitekim bu gerçek insanlara Ku-

ran'da da bildirilmifltir: 

"… Gerçek flu ki, sizin Allah'tan baflka tapt›klar›n›z, size r›z›k vermeye güç

yetiremezler; öyleyse r›zk› Allah'›n Kat›nda aray›n, O'na kulluk edin ve

O'na flükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz." (Ankebut Suresi, 17)
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'Gönülden kat›ks›z

ba¤l›lar' olarak,

O'na yönelin ve

O'ndan korkup-sak›-

n›n, dosdo¤ru na-

maz› k›l›n ve müfl-

riklerden olmay›n. 

(Rum Suresi, 31)
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B u ayetlerde de iman ehli olan ba¤ sahibi, böbürlenen arkadafl›na acizli¤ini ha-

t›rlatmaktad›r. Allah'tan gelecek herhangi bir belaya karfl› koyamayaca¤›n›,

buna ra¤men büyüklenmesinin ne kadar büyük bir ak›ls›zl›k oldu¤unu anlatmak-

tad›r.

Sahip olduklar› mallarla ve zenginlikleriyle övünen insanlar›n en büyük ya-

n›lg›lar›ndan biri de, dünya hayat›ndaki tüm güzellikler gibi, bunlar›n geçici oldu-

¤unu unutmalar›d›r. Güzellik ve gençlik birkaç on y›lda ortadan kalkacak yerini

yafll›l›¤a b›rakacakt›r. Sa¤l›k da ayn› flekilde yerini hastal›klara, acizliklere ve zay›f-

l›klara terk edecektir. 

Önceki ayette de aç›klad›¤›m›z gibi zenginlik de geçicidir. Allah diledi¤i za-

man fakir bir insan› bir anda zenginlefltirebilir ya da zengin olan›n mal›n› bir anda

yerin dibine geçirebilir. ‹nsan evlerini, yatlar›n›, arabalar›n›, mücevherlerini bir sel-

le, depremle ya da baflka bir felaketle bir anda kaybedebilir. Kimsenin Allah'tan ge-

len bir afeti engellemeye gücü yetmez. ‹nsan, hiç ummad›¤› bir anda tüm yak›nla-

r›n› kaybedebilir, kendisi de hiç beklemedi¤i bir anda ölümle karfl›laflabilir, kaza

geçirerek sakat kalabilir, kal›c› bir flekilde yaralanabilir, haf›zas›n› yitirip tüm yete-

neklerini kaybedebilir. Bu felaketlerin hepsi, "Allah'›n izni olmaks›z›n hiçbir mu-

sibet (hiç kimseye) isabet etmez... " (Te¤abün Suresi, 11) ayetinde bildirildi¤i gibi

Allah'›n dilemesiyle ve Allah'›n istedi¤i zaman gerçekleflebilir. Hiç kimse bu fela-

"Belki Rabbim senin ba¤›ndan daha
hay›rl›s›n› bana verir , (seninkinin) üstü -
ne gökten 'yak›p-y›kan bir afet' gönderir
de kaygan bir toprak kesiliverir ." "Veya

onun suyu dibe göçüverir de böylelikle
onu aray›p-bulmaya kesinlikle güç yeti -

remezsin." (Kehf Suresi , 40-41)



KEHF SURES‹ 'NDEN AH‹R ZAMANA ‹fiARETLER

82

‹nsana güç, zengin-
lik, sa¤l›k, dinçlik
veren Allah't›r. Allah,
dünya hayat›nda in-
sanlar› bir ibret ola-
rak  yaflland›rmakta,
bedenlerinin de -t›p-
k› di¤er dünya ni-
metleri gibi- kendi
kontrollerinde olma-
d›¤›n› onlara göster-
mektedir.

Yatlar›n›n, villalar›n›n ve di¤er mallar›n›n
bafl›na sonsuza kadar birfley gelmeyece¤ini
iddia eden insan, bir kas›rga sonras›nda ne
kadar aciz ve çaresiz oldu¤unu hemen fark
eder. 



keti engelleyemez, geri alamaz ya da erteleyemez. Böyle bir günde ne mal› ne de

zenginli¤i kifliye hiçbir fayda sa¤lamaz. Allah'›n ayetiyle de bildirdi¤i gibi "fiüphe-

siz inkar edenler, onlar›n mallar› da, çocuklar› da kendilerine Allah'tan (gelecek

azaba karfl›) hiçbir fley kazand›rmaz." (Al-i ‹mran Suresi, 10)

‹nsan, hayat›n›n hiçbir an›nda Allah'›n, kaderinde yazd›¤› d›fl›nda birfley yafla-

yamaz. Dolay›s›yla yapmas› gereken Allah'a teslim olmak ve tevekkül etmektir.

Allah'a karfl› büyüklenen ba¤ sahibi, bahçesinin ve ürünlerinin bafl›na sonsuza ka-

dar birfley gelmeyece¤ini iddia ederken bu gerçe¤i görmezden gelmektedir. Bahçe-

sini sulayan akarsuyun sonsuza kadar yerinde duraca¤›ndan, ürünlerine hiçbir sal-

g›n hastal›¤›n musallat olmayaca¤›ndan, kurakl›k gibi bir bela ile hiçbir zaman kar-

fl›laflmayaca¤›ndan emindir. Zenginli¤inin, zekas›n›n ve çabas›n›n mallar›n› koru-

maya yetece¤ini sanmaktad›r. 

Ancak Allah için bunu tersine çevirmek çok kolayd›r. Bahçeyi sulayan akarsu,

ufak bir yer hareketiyle bir anda yerin derinliklerine do¤ru akmaya bafllayabilir. Bu

olay, ba¤ sahibinin gözleri önünde çok k›sa zamanda gerçekleflebilir. Böylece o ve-

rimli arazi bir anda kupkuru bir hal alabilir. ‹nsan›n böyle bir durumda ne suyu ge-

ri getirmeye, ne de tarlas›n› eski verimli haline döndürmeye gücü yetmez. Medet

umdu¤u mallar› ve tüm zenginlikleri de kendisine bir yarar sa¤lamaz. Bunlar o ki-

flinin büyüklenmesinin ve nankörlü¤ünün dünya hayat›ndaki karfl›l›¤›d›r. Ahiret

hayat›nda ise flirk kofltu¤u, de¤er verdi¤i, sahiplenip Allah'a karfl› iftirada bulunma-

s›na neden olan metalar kendisine bir fayda vermeyecektir. Ayetlerde inkar edenle-

rin bu durumu flöyle bildirilir:

Ki o, mal y›¤›p biriktiren ve onu sayd›kça sayand›r. Gerçekten mal›n›n ken-

disini ebedi k›laca¤›n› san›yor. Hay›r; andolsun o, 'hutame'ye at›lacakt›r.

"Hutame"nin ne oldu¤unu sana bildiren nedir? Allah'›n tutuflturulmufl ate-

flidir. Ki o, yüreklerin üstüne t›rman›p ç›kar. O, onlar›n üzerine kilitlenecek-

tir; (Kendileri de) Dikilip-yükseltilmifl sütunlarda (ba¤lanacaklard›r). (Hü-

meze Suresi, 2-9)

Ayette hat›rlat›lan bir di¤er konu ise suyun yerin derinliklerinden yeryüzüne

ç›kmas›n›n ne kadar büyük bir nimet oldu¤udur. Yerin kilometrelerce derinliklerin-

de olan su, Allah'›n dilemesiyle yeryüzüne ç›kmakta, insanlar için flifa olmaktad›r.

E¤er bu suyu kullanma imkan› olmasayd›, insanlar için çok büyük zorluklar ve s›-

k›nt›lar oluflacakt›. Ancak su kuyular› ve suya ulaflmam›z› sa¤layan di¤er yöntem-

ler sayesinde yerin dibindeki tertemiz, mineral yönünden çok zengin sulara ulafla-

bilir ve bunlar› kendi faydam›z do¤rultusunda kullanabiliriz.
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Ö nceki bölümlerde de belirtti¤imiz gibi, Allah'tan baflkas›ndan medet uman,

onlardan merhamet dilenen, onlara güvenen bir kifli, umdu¤u karfl›l›¤› asla

bulamaz. Bu nedenle hayat› boyunca, özellikle de zor anlar›nda, büyük bir boflluk

ve sahipsizlik hissine kap›l›r. Kendisini, dünyan›n binbir türlü karmaflas› ve s›k›nt›-

s› karfl›s›nda, güvendi¤i sahte ilahlar taraf›ndan terk edilmifl, çaresiz, yapayaln›z b›-

rak›lm›fl hisseder. 

Kuran'da bu gerçe¤e, "Allah ile beraber baflka ilahlar edinme, yoksa k›nan-

m›fl ve kendi bafl›na (yapayaln›z ve yard›mc›s›z) b›rak›lm›fl olursun." (‹sra Suresi,

22) ayetiyle dikkat çekilmifltir. Allah, enaniyetli ba¤ sahibini de -mallar›n› almak su-

retiyle- yapayaln›z b›rakm›fl, bir afetle tüm zenginli¤ini bir anda ortadan kald›rm›fl-

t›r. ‹flte bu felaket an›nda ba¤ sahibi de gerçekleri, yani Allah'a flirk koflarak ne ka-

dar büyük bir hataya düfltü¤ünü görmüfltür. 

Bu örnekten de anlafl›ld›¤› gibi, kendini dünyada güç sahibi zanneden her in-

san,  Allah'›n dilemesi ile bir anda ne derece aciz oldu¤unu anlar. Ne kendine ne de

etraf›ndaki insanlara yard›m etmeye güç yetiremez. Herfley Allah'›n elindedir. O'n-
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(Derken) Onun ürünleri (afetlerle) kuflat›l›ver -
di . Art›k o, u¤runda harcad›klar›na karfl›

avuçlar›n› (esefle) o¤uflturuyordu. O (ba¤›n)
çardaklar› y›k›lm›fl durumdayd› , kendisi de flöy -
le diyordu: "Keflke Rabbime hiç kimseyi ortak

koflmasayd›m." Allah'›n d›fl›nda ona yard›m
edecek bir topluluk yoktu, kendi kendine de

yard›m edemedi. ‹flte burada (bu durumda) ve -
layet (yard›mc›l›k, dostluk) hak olan Allah'a

aittir . O, sevap bak›m›ndan hay›rl› ,  sonuç bak› -
m›ndan hay›rl›d›r . (Kehf Suresi , 42-44)
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dan baflka zarar ve yarar vermeye gücü yeten kimse yoktur. Bu gerçek bir ayette flu

flekilde hat›rlat›l›r:

fiayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan baflka bunu gide-

recek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, herfleye güç yetiren-

dir. (Enam Suresi, 17)

‹nsan›n tek dost ve velisi Allah't›r. Allah'›n d›fl›ndaki varl›klar ise yaln›zca

O'nun yaratt›klar›d›r. O'nun dilemesiyle var olmufllard›r ve yine O'nun dilemesiy-

le varl›klar›n› devam ettirmektedirler. fiifay› ve r›zk› veren, güldüren ve a¤latan

Allah't›r. Allah'tan baflka herfley ve herkes, sonsuz aciz, sonsuz fakir, sonsuz muh-

taç varl›klard›r. Kendilerine ait bir güçleri, kabiliyetleri yoktur; öyle ki kendilerine

bile yard›ma güç yetiremezler. O halde, Allah'tan baflka güvenilecek, yard›m umu-

lacak, bir fleyler istenecek kimse de yoktur.
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K ehf Suresi'nin bu ayetlerinde "sürekli olan salih davran›fllara" dikkat çekilmek-

tedir. Salih davran›fl, iyi ve hay›rl› ifl anlam›na gelir ki, bu da Allah'›n r›zas›na

ve Kuran ahlak›na uygun her türlü fiil ve hareketi ifade eder. 

‹nsan, Allah'›n r›zas›n›, rahmetini ve cennetini kazanabilmek için salih ameller-

de bulunmal›d›r. Çünkü bu ameller, Müslümanlar›n sab›rlar›n›, kararl›l›klar›n›, sa-

dakatlerini, k›sacas› imanlar›ndaki dirayetlerini ortaya koyar. 

‹nsan›n bir ifl yaparken, içinde tafl›d›¤› niyeti son derece önemlidir. Bir amelin

salih olmas›, yaln›zca Allah r›zas› gözetilerek yap›lm›fl olmas›na ba¤l›d›r. E¤er yap›-

lan ifl, kat›ks›z Allah r›zas›ndan uzaklafl›rsa, o zaman salih amel olma özelli¤ini yiti-

rebilir. Bu durum, insan›n baflkalar›n›n r›zas›n› aramas› anlam›na gelir ki Allah, Ken-

disi'nden baflkas›n›n r›zas› için yap›lan ibadetleri ayetlerinde flu flekilde tarif eder:

‹flte (flu) namaz k›lanlar›n vay haline, Ki onlar, namazlar›nda yan›lg›dad›r-

lar, Onlar gösterifl yapmaktad›rlar. (Maun Suresi, 4-6)

Ayn› durum infak konusu için de geçerlidir. ‹nsanlar›n bir bölümü mallar›ndan

infakta bulunurken sadece Allah'›n r›zas›n› gözetir, bir k›sm› ise gösterifl amaçl› in-

fak ederler. Bu kifliler aras›ndaki fark Kuran'da flöyle haber verilir: 

Onlara, dünya hayat›n›n örne¤ini ver; gök -
ten indirdi¤imiz suya benzer , onunla yeryü -

zünün bitkileri birbirine kar›flt› ,  böylece
rüzgarlar›n savurdu¤u çal›-ç›rp› oluverdi.
Allah, herfleyin üzerinde güç yetirendir.

Mal ve çocuklar , dünya hayat›n›n çekici-
süsüdür; sürekli olan 'salih davran›fllar'

ise , Rabbinin Kat›nda sevap bak›m›ndan
daha hay›rl›d›r , umut etmek bak›m›ndan
da daha hay›rl›d›r . (Kehf Suresi , 45-46)
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Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmay›p, insanlara karfl› göste-

rifl olsun diye mal›n› infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalar›n›z›

geçersiz k›lmay›n. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bulunan bir kaya-

n›n durumuna benzer; üzerine sa¤nak bir ya¤mur düfltü mü, onu ç›r›lç›plak

b›rak›verir. Onlar kazand›klar›ndan hiçbir fleye güç yetiremez (elde ede-

mez)ler. Allah, kâfirler toplulu¤una hidayet vermez. 

Yaln›zca Allah'›n r›zas›n› istemek ve kendilerinde olan› köklefltirip- güçlen-

dirmek için mallar›n› infak edenlerin örne¤i, yüksekçe bir tepede bulunan,

sa¤nak ya¤mur ald›¤›nda ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örne¤ine

benzer ki ona sa¤nak ya¤mur isabet etmese de bir çisintisi (vard›r). Allah,

yapt›klar›n›z› görendir. (Bakara Suresi, 264-265)

Salih amelde bulunan bir Müslüman›n hiç unutmamas› gereken bir di¤er

önemli konu ise bu amellere ihtiyac› olan›n sadece kendisi oldu¤udur. Allah müs-

ta¤nidir; yani her türlü kusur ve eksiklikten uzakt›r, hiçbir fleye ihtiyac› olmayand›r.

Dolay›s›yla, Allah'›n Müslümanlar›n yapacaklar› amellere ihtiyac› yoktur. Bu gerçek

Kuran'da flöyle bildirilir:

Ey insanlar, siz Allah'a (karfl› fakir olan) muhtaçlars›n›z; Allah ise, ⁄aniy

(hiçbir fleye ihtiyac› olmayan)d›r, Hamid (övülmeye lay›k)t›r. Dileyecek ol-
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sa, sizi giderir (yok eder) ve yepyeni bir halk getirir. Bu, Allah'a göre güç de-

¤ildir. (Fat›r Suresi, 15-17)

Rabbimiz diledi¤i anda diledi¤i fleyi yapabilir. "... ‹man edenler hâlâ anlama-

d›lar m› ki, e¤er Allah dilemifl olsayd›, insanlar›n tümünü hidayete erdirmifl

olurdu..." (Rad Suresi, 31) ayetinde belirtildi¤i gibi Allah herfleye güç yetirendir.

Allah'›n dinini güçlü k›lmak için gösterdikleri gayret Müslümanlar›n kendi fay-

dalar›nad›r. Dolay›s›yla, bir insan salih amel ifllemekle, gerçekte ancak kendisine ya-

rar sa¤lamakta, kendi ahiretini kazanmaktad›r. Bu gerçe¤i Allah Kuran'da, "kim

cehd ederse (çaba gösterirse), yaln›zca kendi nefsi için cehd etmifl olur. fiüphesiz

Allah, alemlerden müsta¤nidir." (Ankebut Suresi, 6) ayetiyle haber verir. 

Salih amelin ayette Allah'›n haber verdi¤i bir di¤er önemli özelli¤i ise "sürekli"

olmas›d›r. Çünkü baz› insanlar için günde birkaç kez iyilikte bulunmak, mallar›n›n

bir k›sm›n› bir kez infak etmek, baz› konularda fedakarl›kta bulunmak çok kolay

olabilir. Bunlar› al›flkanl›kla ya da ç›karlar›na dokunmad›¤› için yap›yor olabilirler.

Ancak önemli olan müminin hayat›n›n her an›nda hay›rl› ifller yapmas›d›r. Her an

Allah'›n r›zas›n› kazanmak için gayret etmesi, sürekli fedakarl›kta bulunmas›,

Allah'›n dinini tebli¤ etmek için sürekli bir çaba içinde bulunmas› çok önemlidir.

Üstelik çevresinde baflka hiç kimse Allah'›n bu emirlerini yerine getirmese de, ken-

disi hiç vazgeçmeden devam etmelidir. Böylece kararl›l›¤›n› ispatlam›fl ve Allah'a

olan yakininin ne kadar güçlü oldu¤unu ortaya koymufl olacakt›r. Nitekim Allah

Meryem Suresi'nde flu flekilde bildirmektedir:

Allah, hidayet bulanlara hidayeti art›r›r. Sürekli olan salih davran›fllar, Rab-

binin Kat›nda sevap bak›m›ndan daha hay›rl›, var›lacak sonuç bak›m›ndan

da daha hay›rl›d›r. (Meryem Suresi, 76)

‹man edip hayat› boyunca salih ameller iflleyen bir müminin kavuflaca¤› kur-

tulufl ise Allah'›n r›zas› ve cennetidir. Kuran'da müminleri Allah flöyle müjdeler:

‹man edenler ve salih amellerde bulunanlar -ki Biz hiç kimseye güç yetire-

ce¤inden fazlas›n› yüklemeyiz- onlar da cennetin ashab› (halk›)d›rlar. Onda

sonsuz olarak kalacaklard›r. Biz onlar›n gö¤üslerinde kinden ne varsa çekip

alm›fl›z. Altlar›ndan ›rmaklar akar. Derler ki: "Bizi buna ulaflt›ran Allah'a

hamd olsun. E¤er Allah bize hidayet vermeseydi biz do¤ruya ermeyecektik.

Andolsun, Rabbimizin elçileri hak ile geldiler." Onlara: "‹flte bu, yapt›klar›-

n›za karfl›l›k olarak mirasç› k›l›nd›¤›n›z cennettir" diye seslenilecek. (Araf

Suresi, 42-43)
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T üm insanlar›n ölüm vakitlerinin belirlenmifl olmas› gibi kainat›n da bir ölüm

an› vard›r. Bu an Kuran'da "k›yamet" olarak isimlendirilmifltir. Ancak k›yamet

saatinin ne zaman oldu¤unun bilgisi sadece Allah'›n Kat›ndad›r. Bu gerçek bir ayet-

te flöyle bildirilir:

K›yamet saatinin bilgisi, flüphesiz Allah'›n Kat›ndad›r. Ya¤muru ya¤d›r›r;

rahimlerde olan› bilir. Hiç kimse, yar›n ne kazanaca¤›n› bilmez. Hiç kimse

de, hangi yerde ölece¤ini bilmez. Hiç flüphesiz Allah bilendir, haberdard›r.

(Lokman Suresi, 34)

Kehf Suresi'nin bu ayetlerinde ise insanlar›n k›yamet saati konusundaki zanla-

r›na iflaret edilmektedir. ‹nsanlar›n uzak zannettikleri k›yamet saatinin yaklaflarak

gelmekte oldu¤unu Allah Kuran'da, "‹nsanlar› sorgulama (zaman›) yaklaflt›, ken-

dileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar." (Enbiya Suresi, 1) ayetiyle bildirmifltir.

‹nsanlar›n büyük bir bölümü bu dünya hayat›n›n hiç sona ermeyece¤ine ina-

n›r, k›yamet gününün de asla gelmeyece¤ini iddia ederler. Ölümün bir yokolufl ol-

du¤unu düflünür, hesap gününün varl›¤›n› inkar ederler. K›yametin, yeryüzü, için-

de bulunanlar ve kainatta var olan herfley için bir yokolufl oldu¤u do¤rudur, ancak

bu yokolufl onlar›n zannettikleri gibi bir son de¤il, aksine sonsuz ahiret hayat›n›n

bafllang›c›d›r. 

Da¤lar› yürütece¤imiz gün, yeri ç›r›lç›plak
(dümdüz olmufl) görürsün; onlar› birarada

toplam›fl›z da, içlerinden hiçbirini d›flar›da
b›rakmam›fl›zd›r . Onlar senin Rabbine s›ra
s›ra sunulmufllard›r . Andolsun, siz ilk defa

yaratt›¤›m›z gibi Bize gelmifl oldunuz.
Hay›r , Bizim size bir kavuflma-zaman›
tesbit etmedi¤imizi sanm›flt›n›z de¤il mi? 

(Kehf Suresi , 47-48)
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Allah her insan› yoktan var eden ve kaderde belirledi¤i sürede can›n› alacak

oland›r. Her insan›n hangi gün, hangi saat, hatta hangi saniye, nerede ve nas›l öle-

ce¤i Allah Kat›nda bellidir. Ölüm insan için bir bilinmezken, zamandan ve mekan-

dan münezzeh olan Rabbimiz tüm bu bilgileri kuflatm›flt›r. 

Allah k›yamet gününde nas›l bir ortam oluflaca¤›n› da Kuran'da bildirmifltir.

O gün müminler "Ey kullar›m, bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun ol-

mayacaks›n›z." (Zuhruf Suresi, 68) ayetinde Allah'›n vaat etti¤i gibi korku duyma-

yacaklard›r. ‹nkar edenler için ise oldukça zorlu bir gün olacakt›r. 

Müminler, yaflamlar› boyunca Allah'› raz› etmeye, Allah'›n emretti¤i ibadetle-

ri titizlikle yerine getirmeye ve Allah'tan gere¤i gibi korkup sak›nmaya karfl› gös-

terdikleri itinan›n karfl›l›¤›n› en güzeliyle alacaklard›r. Allah onlara inkar edenlerin

duydu¤u pani¤i, piflmanl›¤› ve mutsuzlu¤u hissettirmeyecektir. Allah müminlerin

ahiretteki durumlar›n› Kuran'da flöyle haber vermifltir:

O gün, mü'min erkekler ile mü'min kad›nlar›, nurlar› önlerinde ve sa¤lar›n-

da koflarken görürsün. "Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedi kal›c›lar (oldu-

¤unuz), alt›ndan ›rmaklar akan cennetlerdir." ‹flte 'büyük kurtulufl ve mut-

luluk' budur. (Hadid Suresi, 12) 
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K ehf Suresi'nin bu ayetinde Allah inkarc›lar›n hesap gününde inkarc›lar›n yafla-

yacaklar› dehfleti haber vermektedir. Ayette dikkat çekilen bir di¤er konu, in-

karc›lar›n dünyada yapt›klar› her fiili karfl›lar›nda gördüklerinde yaflad›klar› flafl-

k›nl›kt›r. Bu insanlar›n flaflk›nl›¤a düflmelerinin nedenlerinden biri, Allah'›n tüm za-

manlar› ve olaylar› sar›p kuflatt›¤›, bunlar›n tümüne hakim oldu¤u gerçe¤inden ga-

fil olmalar›d›r. 

Kitab›n önceki bölümlerinde de s›k s›k hat›rlatt›¤›m›z gibi Allah Kat›nda geç-

mifl, flimdiki zaman ve gelecek ayn› anda olup bitmifltir. Kader, Allah'›n, geçmiflte

yaflanm›fl, flu an halen yaflanan ve gelecekte yaflanacak olan tüm olaylar› en ince de-

taylar›na kadar bilmesidir. Rabbimiz, bu olaylar›n tümünü bilir ancak bu, bizim bir

fleyi bilgi olarak bilmemiz gibi de¤ildir. Bu olaylar›n tümünü yaratan Allah't›r. Bu

yüzden Allah her insan›n yaflam›ndaki her saniyenin hakimidir.

‹nsanlar ise, Allah'›n kaderlerinde belirledi¤i ve O'nun Kat›nda tek bir an ola-

rak muhafaza edilen olaylara, kendileri için zaman› gelince yaflay›p tan›k olurlar.

Fakat insanlar›n çok büyük bir bölümü bu gerçe¤in fark›nda de¤ildir ve çarp›k bir

kader anlay›fl›na sahiptir. ‹nsanlar aras›nda "al›nyaz›lar›n› de¤ifltirebilecekleri" ya

da "kaderlerini yenebildikleri" fleklinde bat›l bir inanç vard›r. Örne¤in bir kazadan

son anda kurtulan bir kifli ço¤u insana göre sözde "kaderini yenmifltir". Oysa bu ki-

(Önlerine) Kitap konulmufltur; art›k suçlu-
günahkarlar›n, onda olanlardan dolay› deh -
fletle-korkuya kap›ld›klar›n› görürsün. Der -
ler ki: "Eyvahlar bize, bu kitaba ne oluyor
ki , küçük büyük b›rakmay›p herfleyi say›p-
döküyor?" Yap›p-ettiklerini (önlerinde) ha -
z›r bulmufllard›r . Rabbin hiç kimseye zul -

metmez. (Kehf Suresi , 49)



flinin geçirece¤i kazan›n tüm ayr›nt›lar›, bu kifli-

nin kazadan kurtulmas›, ne büyüklükte bir yara

alaca¤›, bu yaran›n kaç gün  içinde tedavi olaca-

¤› o kiflinin kaderinde yaz›l›d›r. O kifli kaderinde

yaz›ld›¤› için kazadan kurtulmufl ve ölmemifltir.

Yoksa hiç kimsenin kaderini de¤ifltirmesi müm-

kün de¤ildir. "Kaderimi yendim" diyerek kendi-

lerini aldatanlar›n bu cümleyi söylemeleri ve

böyle yanl›fl bir psikolojiye girmeleri de, yine ka-

derlerindedir. Kader, tüm zamanlar› ayn› anda

bilen ve tüm zamanlara ve mekanlara hakim

olan  Allah'›n ilmidir. 

‹flte bu nedenle hesap günü, insanlar yap-

t›klar› her ifli, söyledikleri her sözü, içlerinden

geçirdikleri her niyeti karfl›lar›nda bulacaklard›r.

Belki kendilerinin bile unuttu¤u detaylar, hesap

günü Rabbimizin dilemesiyle onlara bildirile-

cektir. ‹nsanlar yapt›klar› bir kötülü¤ün veya

söyledikleri kötü bir sözün üzerinden y›llar, hat-

ta yüzy›llar geçti¤ini düflünerek bunun unutula-

ca¤›n› zannedebilirler. Oysa hesap günü yafla-

nanlar da, o insanlar›n binlerce y›l önce dedikle-

ri anda yapt›klar› da asl›nda Allah için bir an

hükmündedir. Bu nedenle insanlar›n yapt›klar›

ifllerin gizli kalaca¤›n›, unutulaca¤›n›, karfl›lar›na

ç›kmayaca¤›n› düflünmeleri çok büyük bir ak›l-

s›zl›k olur.
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Resimdeki trenin yol boyunca geçti¤i her
yer, flu anda bulundu¤u nokta ve gelecekte
geçece¤i yerler bir an olarak Allah Kat›nda
saklanmaktad›r. 
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B u ayette itaatin önemine dikkat çekilmektedir. Ayette fleytan›n Allah'›n emrine

itaat etmeyip, Hz. Adem'e secde etmedi¤i bildirilir. fieytan›n en dikkat çeken

özelli¤i itaatsizli¤i iken, müminler Allah'a, elçilerine ve O'nun kitab›na olan güçlü

itaatleriyle tan›n›rlar. 

‹taatli olmak, insan hayat›n›n her an›nda çok büyük önem tafl›maktad›r. Bilin-

di¤i gibi bir toplumda huzur ve sükunet, insanlar›n devlete ve onun tüm birimleri-

ne gösterdikleri itaat, sayg› ve güvenle sa¤lanabilir. Allah Müslümanlara pek çok

ayetiyle itaati emretmektedir. Dolay›s›yla Kuran ahlak›na göre yaflayan insanlar›n

oluflturdu¤u bir toplum ayn› zamanda, devlete itaatin ve sayg›n›n en yüksek dere-

cede yafland›¤› bir ortam olur.

Din ahlak›, ayn› zamanda insanlar› her türlü anarfli ve terör eyleminden de

uzak tutar. Çünkü Allah Kuran'da insanlar› "bozgunculuktan" da men etmifltir. Bu

konuyla ilgili ayetlerden baz›lar› flöyledir:

Allah'›n sana verdi¤iyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi pay›n› (na-

sibini unutma. Allah'›n sana ihsan etti¤i gibi, sen de ihsanda bulun ve yer-

yüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanlar› sevmez.

(Kasas Suresi, 77)

… Ölçüyü ve tart›y› tam tutun, insanlar›n (haklar› olan mallar›n›) eflyas›n›

Hani meleklere: "Adem'e secde edin" de -
mifltik; ‹blis'in d›fl›nda (di¤erleri) secde

etmifllerdi. O cinlerdendi , böylelikle Rabbi -
nin emrinden d›flar› ç›km›flt› . Bu durumda
Beni b›rak›p onu ve onun soyunu veliler
mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düfl -

manlar›n›zd›r . (Bu,) Zalimler için ne ka -
dar kötü bir (tercih) de¤ifltirmedir. 

(Kehf Suresi , 50)
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de¤erinden düflürüp-eksiltmeyin ve düzene (›slaha) konulmas›ndan sonra

yeryüzünde bozgunculuk (fesat) ç›karmay›n. Bu sizin için daha hay›rl›d›r,

e¤er inan›yorsan›z. (Araf Suresi, 85)

Din ahlak›n› gere¤i gibi kavrayan ve yaflayan bir insan, Allah'›n ayetlerindeki

bu emri gere¤i, yeryüzünde kar›fl›kl›k ç›karmaktan fliddetle kaç›n›r. Kuran ahlak›na

uygun, huzur ve sükunet dolu, itidalli, hoflgörülü, olaylar› t›rmand›rmayan, aksine

her zaman uzlaflt›r›c› bir tutum sergiler. 

Yukar›daki Kuran ayetlerinde anlat›lan, fleytan›n yoluna uymayan gerçek din-

dar modeli toplumda yayg›nlafl›rsa, toplumsal hayatta bar›fl ve esenlik hakim olur.

Polisin ve di¤er güvenlik güçlerinin görevlerini yapmalar›na imkan tan›mayan, on-

lara öfkeyle karfl›l›k veren ve zorluk ç›karan insanlar olmaz. Aksine ‹slam ahlak›n›

yaflayan insanlar, yard›msever ve hoflgörülü tutumlar›yla, güvenlik güçlerinin ya-

n›nda yer al›r, onlar›n ifllerini kolaylaflt›racak flekilde hareket ederler. Bu ahlaktaki in-

sanlar›n varl›¤› sayesinde toplumdan anarfli, terör, kargafla ve düflmanl›k giderilir.

‹nsanlar aras›nda süregelen kavgalar, ba¤›rt›lar, tart›flmalar tamamen ortadan kalkar.

Herkes soka¤a rahatça ç›kabilir, gece-gündüz güven içinde her yerde dolaflabilir.
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B u ayette insan›n kendisine her zaman iman sahibi, itaatli ve güzel ahlakl› kim-

seleri dost edinmesine iflaret edilmektedir. Böyle kimselerle birlikte olmak in-

san› her türlü tehlikeden koruyacak, kötü yollara sapmas›n› engelleyecek, her an sa-

lih bir amel üzerinde olmas›na vesile olacakt›r. Müminler birbirlerinin dost ve veli-

leri olduklar› için her an Allah'›n ayetlerini hat›rlatacak ve birbirlerine güzel ahlak›

tavsiye edeceklerdir. Bunun aksi, yani insan›n kendisine sapt›r›c›lar› ve isyankarla-

r› dost edinmesi ise kifliye kay›ptan baflka bir fley getirmeyecektir. Ayetlerde insan-

lar›n büyük bir bölümünün fleytan› kendilerine dost edindiklerinden ve bunun so-

nucunda da büyük bir hüsrana u¤rad›klar›ndan bahsedilir: 

O zaman fleytan onlara amellerini çekici göstermifl ve onlara: "Bugün sizi in-

sanlardan bozguna u¤ratacak kimse yoktur ve ben de sizin yard›mc›n›z›m"

demiflti. Ne zaman ki, iki topluluk birbirini görür oldu (karfl›laflt›) o, iki to-

pu¤u üstünde geri döndü ve: "fiüphesiz ben sizden uza¤›m. Çünkü ben si-

zin görmedi¤inizi görüyorum, ben Allah'tan da korkuyorum" dedi. Allah

(ceza ile) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (Enfal Suresi, 48)

Unutulmamal›d›r ki fleytan dünya hayat›nda insanlara dost gibi görünmekte,

ancak Allah'›n azab› ile karfl›laflt›¤›nda kendisini dost edinenleri bir anda yapayal-

n›z b›rakmaktad›r. Bu nedenle Kuran'da her zaman için, tek dost ve veli olarak iman

edenlerin seçilmesi emredilmektedir. Ayetlerde flöyle buyrulmaktad›r:

Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rüku' ediciler olarak na-

maz k›lan ve zekat› veren mü'minlerdir. Kim Allah'›, Resûlü'nü ve iman

edenleri dost (veli) edinirse, hiç flüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'›n ta-

raftarlar›d›r. (Maide Suresi, 55-56)

Göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda da, kendi
nefislerinin yarat›l›fl›nda da Ben onlar›

flahid tutmad›m. Ben, sapt›r›c›lar› 
yard›mc›-güç de edinmedim. 

(Kehf Suresi , 51 )



B u ayetlerde Allah'a ortak koflan insanlar›n ahirette hiç ummad›klar› bir karfl›-

l›k görecekleri haber verilmifltir. Allah'›n ayetlerini inkar edip, O'na flirk koflan-

lar›, o gün ortaklar› terk edecek ve onlar tamamen yapayaln›z kalacaklard›r. Her in-

san yaln›zca kendi yap›p ettiklerinden hesaba çekilecek, hiçbir flekilde haks›zl›kla

karfl›laflmayacakt›r. Ayetlerde flöyle buyrulmaktad›r:

Andolsun, onlara Rabbinin azab›ndan 'bir ufak esinti' dokunacak olsa hiç

tart›flmas›z; "Eyvahlar bize, gerçekten bizler zulme sapanlarm›fl›z" diyecek-

ler. Biz ise, k›yamet gününe ait duyarl› teraziler koyar›z da art›k, hiçbir ne-

fis hiçbir fleyle haks›zl›¤a u¤ramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona (teraziye)

getiririz. Hesap görücüler olarak Biz yeteriz. (Enbiya Suresi, 46-47)

Kehf Suresi'nin bu ayetlerinde dikkat çekilen bir di¤er konu ise, Allah'a ortak

koflanlar›n ahirette bir "kaç›fl yolu" aramalar›d›r. Ancak Allah ayetinde böyle bir ka-

ç›fl yeri bulamad›klar›n› bildirmektedir. Yani bu insanlar›n durumu, Allah Kat›nda

bilinmektedir. Bu ayette haber verilenler, dünya üzerinde gelmifl geçmifl hiçbir insa-

n›n bilmedi¤i, görmedi¤i görüntüler, iflitmedi¤i konuflmalard›r. Bunlar, bizim için

gelecekte gerçekleflecek olaylar oldu¤u için gaybd›r, bilinmezdir. Ancak tüm zaman-

lar› kuflatan Rabbimiz Kat›nda bu olaylar çoktan gerçekleflmifl ve sonuçlanm›flt›r. 
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(Kafirlere) "Benim ortaklar›m sand›¤›n›z
fleyleri ça¤›r›n" diyece¤i gün; iflte onlar› ça -
¤›rm›fllard›r , ama onlar , kendilerine cevap
vermemifllerdir . Biz onlar›n aralar›nda bir
uçurum koyduk. Suçlu-günahkarlar atefli

görmüfllerdir , art›k içine kendilerinin gire -
ceklerini de anlam›fllard›r ; ancak ondan bir

kaç›fl yolu bulamam›fllard›r . 
(Kehf Suresi , 52-53)



ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

Bizim için geçmifl ve gelecek olan
her olay, Allah Kat›nda tek bir an
olarak yaflanm›flt›r. Biz Allah'›n ha-
f›zam›za verdi¤i bilgileri geçmifl
olarak alg›lar›z. Gelecekle ilgili bil-
giler ise haf›zam›zda olmad›¤› için
bizim için bilinmezdir. Ancak bizim
için geçmifl ve gelecek olan bütün
olaylar ve içinde bulundu¤umuz flu
an, Allah'›n Kat›nda flu an fiilen ve
tek bir an olarak yaflanmaktad›r. 



Rabbimiz insanlar›n öne sür-

dükleri mazaretleri, kaç›fl için yap-

t›klar› planlar›, kulland›klar› yön-

temleri, nas›l bir azapla karfl›lafla-

caklar›, azap içinde sonsuz zamanla-

r›n› nas›l geçireceklerini bilmektedir.

Zaten tüm bunlar› yaratan da O'dur.

Bunlar› bize ibret almam›z için önce-

den haber vermektedir. Ancak bu,

sadece bizim için "önceden"dir.

Allah Kat›nda "önceden" veya "son-

radan" diye bir fley yoktur. Önce,

Allah Kat›nda haz›r durumdad›r ve

flu an yaflanmaktad›r. Yani Allah'›n

önceyi bilmesi, önceyi hat›rlama flek-

linde de¤ildir. Sonra olacak olaylar

da Allah'›n h›fz›nda bir bilgi olarak

vard›r. Ama bu bilgi bizim bir fleyi

ö¤renmemiz gibi de¤ildir. "Sonra" da Allah Kat›nda flu an halen yaflanmaktad›r ve

yine flu an bitmektedir. Halihaz›rdaki an da flu an yaflanm›flt›r ve son bulmufltur.

Her an; yani önce, sonra ve flimdi yaflad›¤›m›z herfley gerçekte Allah Kat›nda  "tek

bir an" olarak mevcuttur. Allah tüm zamanlar› ve mekanlar› ilmiyle ve kudretiyle

sar›p kuflatm›flt›r.
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Demifllerdir ki:

"Eyvahlar bize,

uykuya-b›rak›ld›¤›m›z

yerden bizi kim

diriltip-kald›rd›? Bu,

Rahman (olan Allah)›n

va'detti¤idir, (demek

ki) gönderilen (elçi)ler

do¤ru söylemifl".

(Yasin Suresi, 52)



‹ nsanlar için hidayet rehberi olan Kuran, hakla bat›l› birbirinden ay›r›r. Allah

Kat›ndan, iman edenler için bir rahmet olarak gönderilmifltir. Aç›k ve anlafl›-

l›rd›r. ‹nsanlar için bir ö¤üt ve bir uyar›d›r. 

Yukar›da yer alan ayette de dikkat çekildi¤i gibi Kuran'da, insanlar›n hayatla-

r› boyunca ihtiyaç duyabilecekleri pek çok konu hakk›nda aç›klamalar ve örnekler

bulunmaktad›r. ‹nsan›n nas›l bir ahlaka sahip olmas› gerekti¤inden günlük yaflam

tarz›na, insanlarla iliflkilerinden ticaret hayat›na, yerdeki ve gökteki eflsiz yarat›l›fl

delillerinden gelece¤e dair iflaretlere kadar çeflitli bilgiler yer almaktad›r. Allah'›n "...

Biz Kitap'ta hiçbir fleyi noksan b›rakmad›k... " (Enam Suresi, 38) ayetiyle de bildir-

di¤i gibi din ahlak›n› yaflamak isteyenler için Kuran'da herfley detayl› olarak aç›k-

lanm›flt›r. Kuran'›n bu özelli¤i ayetlerde flu flekilde bildirilir:

Allah'tan baflka bir hakem mi ar›yay›m? Oysa O, size Kitab› aç›klanm›fl ola-

rak indirmifltir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbin-

den hak olarak indirilmifl oldu¤unu bilmektedirler. fiu halde, sak›n kuflku-

ya kap›lanlardan olma. Rabbinin sözü, do¤ruluk bak›m›ndan da, adalet ba-

k›m›ndan da tastamamd›r. O'nun sözlerini de¤ifltirebilecek yoktur. O, ifliten-

dir, bilendir. (Enam Suresi, 114-115) 

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

met ve bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

Kuran'›n bu kadar aç›klay›c› bir kitap olarak indirilmesinin hikmetlerinden bi-

ri de, insanlar›n ayetlerden ö¤üt almalar› ve kendi nefislerine dair tüm eksikliklerin

çözümlerini Kuran'dan bulmalar›d›r. Bir öfke an›nda ne yap›laca¤›, zor bir durum-
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Andolsun, bu Kuran'da insanlar için Biz
her örnekten çeflitli aç›klamalarda bulun-
duk. ‹nsan, herfleyden çok tart›flmac›d›r. 

(Kehf Suresi , 54)



da nas›l sab›r gösterilece¤i, insan› güzel ahlaktan uzaklaflt›ran haset, alay gibi özel-

liklerden nas›l sak›n›laca¤› ayetlerde bildirilmektedir. Bunun yan› s›ra inkar edenle-

rin, müflriklerin, münaf›klar›n ahlaklar› hakk›nda da bilgiler verilmekte, iman eden-

lerin bunlardan ibret almalar› tavsiye edilmektedir. Dolay›s›yla ayetler üzerinde

dikkatle düflünen bir insan, Kuran'dan hem kendi nefsine yönelik, hem de çevresin-

de olup bitenlere yönelik çok fazla ders ç›karabilir. Allah Taha Suresi'nde flu flekilde

buyurmaktad›r:

Böylece Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda korkulacak fley-

leri türlü flekillerde aç›klad›k; umulur ki korkup-sak›n›rlar ya da onlar için

düflünme (yetene¤ini) oluflturur. (Taha Suresi, 113)

Kehf Suresi'nin 54. ayetinde ayr›ca insan›n tart›flmac› yap›s›na da dikkat çekil-

mektedir. Kitab›n önceki bölümlerinde de vurgulad›¤›m›z gibi insanlar›n büyük bir

bölümü büyüklenmelerinden, kendi fikirlerinin daha do¤ru oldu¤unu düflünmele-

rinden ve karfl›lar›ndaki kiflilerin fikirlerine de¤er vermediklerinden dolay› tart›fl-

maya girer ve söz ile üstün gelmeye çal›fl›rlar. Kendi fikirlerini karfl› tarafa kabul et-

tirmek için her yolu dener, sinirlenir, ba¤›r›r hatta kimi zaman sald›rgan bir tutum

izlerler. 

Müminlerin böyle tart›flmac› bir tavra verdikleri karfl›l›k ise sadece Kuran ile

hükmetmek ve sözün en güzelini söylemektir. Bunun insanlar› do¤ru yola ça¤›rma-

da etkili olabilecek tek yol oldu¤unu bilir ve Allah'›n yard›m› ile her zaman üstün

gelirler. Ayette bu güzel ahlak›n etkisi flu flekilde tarif edilir: 

‹yilikle kötülük eflit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülü¤ü) uzaklafl-

t›r; o zaman, (görürsün ki) seninle onun aras›nda düflmanl›k bulunan kim-

se, sanki s›cak bir dost(un) oluvermifltir. (Fussilet Suresi, 34)
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Allah'›n Kuran'da men etti-
¤i tart›flmac› karakter hem
insan›n kendisini s›k›nt›ya
sokan hem de çevresinde-

ki insanlar›n rahats›zl›k
duymas›na yol açan bir ta-

v›r bozuklu¤udur. Tart›fl-
malar›n çözümü ise Ku-

ran'da "sözün en güzelini
söylemek" olarak tavsiye

edilmifltir.



K ehf Suresi'nin bu ayetinde, Kuran ahlak›na davet edildikleri ve elçiler taraf›n-

dan do¤ru yola uymalar› konusunda uyar›ld›klar› halde inkar eden kimsele-

rin durumu bildirilmektedir. Bu insanlar›n, büyüklük taslad›klar›na, tevbe edip ba-

¤›fllanma dilemeye yanaflmad›klar›na dikkat çekilmektedir. ‹nkarlar›n›n nedeninin

ise Allah'tan gelecek bir felaketi beklemeleri oldu¤u haber verilmektedir. Bu da söz

konusu insanlar›n, Allah'›n kendilerini bir belaya u¤ratmas›na ihtimal vermedikle-

rinin, Allah korkular›n›n az oldu¤unun ve hatta hiç olmad›¤›n›n delilidir.

Nitekim geçmifl kavimlerde de Allah'›n elçileri insanlar› Allah'a iman etmeye

ve Kuran ahlak›n› yaflamaya davet ettiklerinde, hep benzer bir inkarla ve redle kar-

fl›laflm›fllard›r. Allah korkusu olmayan her kavim inkarda diretmifl, bunun sonucun-

da da azap bu kiflilerin üzerine hak olmufltur. Kuran'da inkar edenlerin azapla kar-

fl›l›k görmelerinin "Allah'›n sünneti" yani de¤iflmez bir kanunu oldu¤u pek çok

ayetle haber verilmifltir. Bu ayetlerden baz›lar› flu flekildedir:

O inkâr edenlere de ki: "E¤er vazgeçerlerse geçmiflte (yapt›klar›) fleyler ba-

¤›fllanacakt›r. Ama yine dönecek olurlarsa, önceki (toplumlara uygulanan)

sünnet, muhakkak (onlar›n bafl›ndan da) geçmifl olacakt›r. (Enfal Suresi, 38)

(Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülü¤ü tasarlay›p düzenle-

yerek. Oysa hileli düzen, kendi sahibinden baflkas›n› sar›p-kuflatmaz. Art›k

onlar öncekilerin sünnetinden baflkas›n› m› gözlemektedirler? Sen, Allah'›n

sünnetinde kesinlikle bir de¤ifliklik bulamazs›n ve sen, Allah'›n sünnetinde

kesinlikle bir dönüflüm de bulamazs›n. (Fat›r Suresi, 43)
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Kendilerine hidayet geldi¤i zaman insan -
lar› inanmaktan ve Rablerinden

ba¤›fllanma dilemelerinden al›koyan fley,
ancak evvelkilerin sünnetinin kendilerine
de gelmesi veya azab›n onlar› karfl›lar -

cas›na gelmesi(ni beklemeleri)dir . 
(Kehf Suresi , 55 )



Ama Bizim dayan›lmaz-azab›m›z› gördükleri zaman, imanlar› kendilerine

hiçbir yarar sa¤lamad›. (Bu,) Allah'›n kullar› aras›nda sürüp-giden sünneti-

dir. ‹flte kafirler burada hüsrana u¤ram›fllard›r. (Mümin Suresi, 85)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi Allah'›n mutlaka gerçekleflecek ve hiçbir de¤iflik-

li¤e u¤ramayacak olan kanunu (sünneti) gere¤i, elçilerin davetine icabet etmeyen

tüm kavimler, vakti Allah Kat›nda belirlenmifl bir zamanda helak edilmifllerdir. Bu,

hiç kimsenin ne de¤ifltirmeye, ne öne almaya, ne de bir saat geciktirmeye güç yeti-

remeyece¤i bir olayd›r. Çünkü bu, herfleyin Maliki olan Rabbimizin, ezelde tespit et-

ti¤i bir zamand›r. Bir ayette flöyle buyrulmaktad›r:

(Bu,) Daha önceden gelip-geçenler hakk›nda (uygulanan) Allah'›n sünneti-

dir. Allah'›n sünnetinde kesin olarak bir de¤ifliklik bulamazs›n. (Ahzap Su-

resi, 62)
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‹ nsanlar›n yaflamlar›na yerleflmifl olan bat›l sistemleri ortadan kald›rmak ve

Allah'›n hak dinini yaymak amac›yla her topluma elçiler gönderilmifltir. Elçiler

Allah'a flirk koflan ve inkar› bir yaflam tarz› haline getiren insanlar› türlü yollarla

Allah'a iman etmeye ve ‹slam ahlak›na uymaya davet etmifllerdir. Ancak tarih bo-

yunca bat›l dinler toplumlara çok köklü flekilde yerleflmifltir. Kavimler içinde hak di-

ni benimsemeyen ve bat›l dini çok fliddetli flekilde savunan insanlar olmufltur. Nas›l

ki Allah'›n elçileri hakk› geçerli k›lmak istemifllerse, inkarc›lar da bat›l› yani dinsizli-

¤i, ahlaks›zl›¤›, zulmü geçerli k›lmaya çal›flm›fllard›r. Bu insanlar, Allah'›n elçilerinin

insanlar üzerinde oluflturduklar› olumlu etkiyi ortadan kald›rmak ve insanlar›n din

ahlak›na tabi olmalar›n› engellemek için çaba harcam›fllard›r.

‹nkarc› topluluklar hakk› geçersiz k›lmak için çeflitli yollar denemifllerdir. Halk-

lar›n›n elçilere ra¤bet etmelerini engellemek için iftiralar atm›fl, peygamberlere tu-

zaklar kurmufllard›r. Elçiye oldu¤u gibi, elçinin getirdi¤i hak kitaba da karfl› ç›km›fl,

insanlar›n Allah'›n kitab›n› okumalar›n› engellemeye çal›flm›fllard›r. Bunun için ge-

rekti¤inde fliddet kullanmaktan da çekinmemifllerdir. Örne¤in, Nuh kavminin, Hz.

Nuh'un tebli¤ini engellemek için yapt›¤› mücadele bir ayette flu flekilde tarif edilir:

Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlad› ve kendilerinden sonra (say›s›

çok) f›rkalar da. Her ümmet, kendi elçilerini (susturmak için) yakalamaya

yeltendi. Hakk›, onunla yürürlükten kald›rmak için, 'bat›la-dayanarak' mü-

cadeleye girifltiler. Ben de onlar› yakalay›verdim. Art›k Benim cezaland›r-

mam nas›lm›fl? (Mümin Suresi, 5)

Biz elçileri ,  müjde vericiler ve uyar›c›lar
olmak d›fl›nda (baflka bir amaçla) gönder -
meyiz. ‹nkar edenler ise , hakk› bat›l ile
geçersiz k›lmak için mücadele ediyorlar.

Onlar benim ayetlerimi ve uyar›ld›klar›n›
(azab›) alay konusu edindiler . 

(Kehf Suresi , 56)



Allah'›n yukar›daki ayetinde belirtti¤i gibi inkarc›lar›n yapt›¤› mücadele bat›l

bir mücadeledir ve sonu mutlaka hüsrand›r. Allah, onlar› hiçbir zaman baflar›ya

ulaflt›rmam›flt›r ve bundan sonra da ulaflt›rmayacakt›r. Rabbimiz, insanlar› hak din-

den uzaklaflt›rmaya çal›flanlar›, kaderde tespit etti¤i en hay›rl› vakitte fliddetli bir

azapla cezaland›racakt›r. Bat›l›n peflinden gidip, hakk› inkar edenlerin dünya haya-

t›ndaki sonlar› büyük bir kay›pken, ahiretteki sonlar› ise çok daha büyük bir hüs-

ran olacakt›r. Kuran'da Allah flöyle buyurmaktad›r:

Göklerin ve yerin mülkü Allah'›nd›r. K›yamet-saatinin kopaca¤› gün, (iflte)

o gün, bat›lda olanlar hüsrana u¤rayacaklard›r. (Casiye Suresi, 27)

Kehf Suresi'nin 56. ayetinde dikkat çekilen bir di¤er konu ise, inkar edenlerin

Allah'›n ayetleriyle ve yaklaflmakta olan cehennem azab›yla alay etmeleridir. 

Bu kiflilerin Allah'›n ayetlerini inkar etmelerinin en önemli nedenlerinden biri

ise büyüklenme içinde olmalar›d›r. Tek istedikleri Allah'›n ad›n›n hiç an›lmamas›,

kimsenin ‹slam ahlak›na itibar etmemesidir. Çünkü ancak böyle bir ortamda kendi

çirkin ahlaklar›n› sürdürebilecek, ancak kendileri gibi kiflilerin ço¤unlukta oldu¤u

bir ortamda rahat edebileceklerdir. Yarat›l›fl delillerini inkar ederek veya aç›kça

Allah'›n gücünü görmezlikten gelerek rahatlayabileceklerini zannederler. Bu, öylesi-

ne büyük bir ak›ls›zl›kt›r ki çok aç›k olan deliller dahi bu insanlar›n iman etmelerine

yeterli olmaz. Onlar Allah'› ve dini inkar ederek, kendilerince üstünlük elde edecek-

lerini, çevrelerindeki insanlar›n gözünde büyüyeceklerini düflünürler. Oysa çevrele-

rindeki insanlar da Allah'›n yaratt›¤› ve O'na karfl› muhtaç olan, aciz varl›klard›r.

Üstelik böylesine kibirlenmelerine sebep olan fleyler yine Allah'›n kendilerine

verdi¤i özelliklerdir. ‹nsana zekay›, fiziksel gücü, maddi imkanlar›, güzelli¤i veren

Allah't›r. ‹nsanlar sahip olduklar› herfleyi Allah'a borçludurlar. Fakat ak›llar›n› ve

vicdanlar›n› kullanmayanlar Rabbimize flükretmek yerine alayc›l›¤› tercih ederler. 

Kuran'da bu kiflilerin Allah'›n ayetlerini duyduklar›nda hemen alayl› söze dal-

d›klar›ndan bahsedilir. Örne¤in Tevbe Suresi'nde "Bir sure indirildi¤inde onlardan

baz›s›: "Bu, hanginizin iman›n› artt›rd›?" der. Ancak iman edenlere gelince; onla-

r›n iman›n› art›rm›flt›r ve onlar müjdeleflmektedirler." (Tevbe Suresi, 124) fleklinde

bildirilir. Ancak onlar›n alayc› tav›rlar› müminlerin morallerini bozup, flevklerini

k›rmaz. Tam aksine flevklerini art›r›r, imanlar›na güç katar. ‹nkarc›lar›n bu anlay›fl-

s›zl›¤› ve ayetlere olan çarp›k yaklafl›mlar› bir baflka Kuran ayetinde flöyle haber ve-

rilir:

fiüphesiz Allah, bir sivrisine¤i de, ondan üstün olan› da, (herhangi bir fleyi)

örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuflkusuz bunun Rable-

rinden gelen bir gerçek oldu¤unu bilirler; inkar edenler ise, "Allah, bu ör-
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nekle neyi amaçlam›fl?" derler. (Oysa Allah,) Bununla birço¤unu sapt›r›r, bir-

ço¤unu da hidayete erdirir. Ancak O, fas›klardan baflkas›n› sapt›rmaz. (Ba-

kara Suresi, 26) 

Yukar›daki ayette dikkat çekildi¤i gibi, Allah'›n bir ayetinde "sivrisinek"ten

bahsetmesinin hikmetini inkarc›lar anlamam›fllard›r. ‹çine düfltükleri kavray›fl ek-

sikli¤i sebebiyle "Allah bu örnekle neyi amaçlam›fl?" diyerek, kendilerince alayc› bir

tutum göstermifllerdir. Ancak bugün bilim, kimi ak›ls›z insanlar›n "sivrisinek" diye-

rek küçümsedikleri canl›lar›n asl›nda pek çok mucizevi özelliklere sahip olduklar›-

n› ortaya ç›karm›flt›r. (Detayl› bilgi için bkz. Sivrisinek Mucizesi, Harun Yahya) Allah

bu canl›daki ola¤anüstü özelliklere bundan 1400 y›l önce de dikkat çekmifltir ve o

dönemin inkarc›lar› bu bilgilerden yoksun olduklar› için sarf ettikleri alayc› sözler-

le küçük duruma düflmüfllerdir.

Müslümanlar›n ibadetlerine gösterdikleri titizlikle alay etmek inkarc›lar aras›n-

da çok yayg›nd›r. Allah bir ayetinde inkarc›lar›n sergiledikleri bu ak›ls›zca davran›-

fl› flöyle haber vermifltir:

Onlar, siz birbirinizi namaza ça¤›rd›¤›n›zda onu alay ve oyun (konusu) edi-

nirler. Bu, gerçekten onlar›n ak›l erdirmeyen bir topluluk olmalar›ndand›r.

(Maide Suresi, 58)

Allah Kuran'da oruç, 5 vakit namaz, tesettür gibi ibadetleri insanlara farz k›l-

m›flt›r ve müminler de bunlar› büyük bir titizlikle yerine getirirler. Peygamberimiz

(sav) de hadis-i fleriflerinde ibadetlerin önemine ve titizlik gösterilmesi gerekti¤ine

dikkat çekmifltir. Örne¤in 5 vakit namaz›n önemiyle ilgili olarak Ebu Hureyre

(r.a.)’den rivayet edilen bir kudsi hadisinde Resulullah flöyle buyurmaktad›r: 

“Befl vakit namazlar, gelecek haftaya kadar cüm’a, gelecek seneye kadar rama-

zan, büyük günahlardan sak›n›l›rsa, aralar›ndaki hatalar için kefarettir-

ler.”(Müslim) (Riyazü’s Salihin, ‹mam› Nevevi, çeviren: Mehmet Emre, Bedir

yay›nevi, sf. 698)  

Allah, dini inkar etme yan›lg›s›na düflen insanlar›n alayc› tav›rlar› hakk›nda

daha pek çok ayet indirmifltir. Ve müminlere de bu tarz konuflmalarla karfl›laflt›kla-

r›nda nas›l bir tutum izlemeleri gerekti¤ini de flöyle ö¤ütlemifltir:

Ayetlerimiz konusunda 'alayl› tart›flmalara dalanlar:' -onlar bir baflka söze

geçinceye kadar- onlardan yüz çevir… (Enam Suresi, 68)

Allah'›n dinini ve elçilerini inkar edenlerin, onlar› alay konusu haline getiren-

lerin ahiret günündeki sonu ise bir ayette flu flekilde bildirilir:

‹flte, inkâr etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinden do-

lay› onlar›n cezas› cehennemdir. (Kehf Suresi, 106)
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E lçilerin yapt›klar› apaç›k davetlere ve hat›rlatmalara ra¤men insanlar›n çok bü-

yük bir bölümü ayetlerden yüz çevirir. Ancak Allah'›n bu ayetinde de haber

verdi¤i gibi onlar›n bu inkarlar› da Allah'›n dilemesiyle ve emriyle gerçekleflmekte-

dir. Bu kiflilerin inkar içinde olmalar›, alaylar› ve anlay›fls›zl›klar› onlar için belirlen-

mifl bir kaderdir. Anlamak için ne kadar çaba sarf etseler, ne kadar irade gösterseler

de bunu baflaramazlar. Onlar da kaderlerini yaflamak zorundad›rlar. 

Hidayeti veren ancak Allah't›r. Ve Allah inkar› bu kiflilerin kaderlerine yazm›fl-

t›r. Dolay›s›yla hiçbir davetin ya da tebli¤in bu insanlar üzerinde Allah dilemedik-

çe etki etmesi mümkün de¤ildir. Allah onlar›n inanmalar›n› kalplerine perde indi-

rerek engellemifltir. Ayetlerde flu flekilde bildirilir:

Onlardan seni dinleyenler vard›r; oysa Biz, onu kavray›p anlamalar›na (bir

engel olarak) kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklar›nda bir a¤›rl›k k›l-

d›k. Onlar, hangi 'apaç›k-belgeyi' görseler, yine ona inanmazlar... (Enam Su-

resi, 25)

Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde

perdeler vard›r. Ve büyük azap onlarad›r. (Bakara Suresi, 7)

Allah bu insanlar›n "sonsuza kadar" inanmayacaklar›n› Kuran'da bildirmifltir.

Rabbimiz bu ayetle bizlere kaderin de¤iflmesinin asla mümkün olmad›¤›n›, -biz ne

kadar çaba harcasak da- bir insan›n kaderinin d›fl›nda hiçbir fley yaflayamayaca¤›n›

hat›rlatmaktad›r.
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Kendisine Rabbinin ayetleri ö¤ütle hat›r -
lat›ld›¤› zaman, s›rt çeviren ve ellerinin

önden gönderdikleri (amelleri)ni unutandan
daha zalim kimdir? Biz gerçekten, kalple -
ri üzerine onu kavray›p anlamalar›n› en -

gelleyen bir perde (gerdik), kulaklar›na bir
a¤›rl›k koyduk. Sen onlar› hidayete ça¤›r -
san bile , onlar sonsuza kadar asla hidayet

bulamazlar. (Kehf Suresi , 57)



A yette Allah'›n kullar› üzerindeki sonsuz flefkat ve merhameti hat›rlat›lmakta-

d›r. Rahman olan Allah sonsuz merhametini ve lütfunu görünen ya da görün-

meyen herfleyde tecelli ettirir. ‹nsan›n soludu¤u havadan yedi¤i yeme¤e, kalbinin

her an atmas›ndan do¤adaki kusursuz güzelliklere kadar her bir detay Allah'›n kul-

lar› üzerindeki sonsuz merhametinin bir tecellisidir. Tüm insanlar Allah'›n rahme-

tiyle canl›l›k bulup, Allah'›n rahmetiyle hayatlar›n› devam ettirirler.

‹nsanlardan bu nimetleri gören, yarat›l›fl amac›n› kavrayarak Allah'a kulluk

edenler oldu¤u gibi nankörlük ederek O'ndan yüz çevirenler de vard›r. Allah dünya

hayat›nda nimetlerini tüm insanlara eksiksiz olarak sunmaktad›r. ‹man etmeyenler,

münaf›klar ve müflrikler de dünya hayat›nda soluduklar› hava, içtikleri su dahil ol-

mak üzere gizli aç›k tüm nimetlerden faydalan›rlar. Allah müminlere verdi¤i gibi on-

lara da mal-mülk, içinde oturacaklar› güzel evler ve soylar›n› devam ettirecekleri ev-

latlar verir. Onlar› da güzel r›z›klarla besler. Onlara da sa¤l›k, güç ve güzellik verir.

Allah dünya hayat›nda inkar edenleri belki dine dönerler, düflünüp aklederler

ve belki flükrederler diye bu nimetlerden yararland›rmaktad›r. Fakat bu yararlan-

d›rma sadece dünya hayat›ndad›r. Ahirette ise bütün nimetler, bunlar› Allah'a ya-

k›nlaflmak ve O'nun r›zas›n› aramak için kullanan ve O'na flükreden müminlere ait-

tir. Çünkü Allah Rahimdir ve O, cenneti yaln›zca mümin kullar›na müjdelemifltir.

Ayetlerde bu konuda flöyle buyrulmaktad›r:

109

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

Senin Rabbin rahmet sahibi (ve) ba¤›flla -
y›c›d›r . E¤er , kazand›klar›ndan dolay› on -
lar› (azabla) yakalasayd› , flüphesiz onlara
azab› (bir an önce) çabuklaflt›r›rd› . Ha-
y›r , onlar için bir buluflma zaman› vard›r ,

onun d›fl›nda asla baflka bir s›¤›nak
bulamayacaklard›r. 
(Kehf Suresi , 58)



Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunanlar (onlar›n d›fl›nda-

d›r); iflte bunlar, cennete girecekler ve hiçbir fleyle zulme u¤rat›lmayacaklar.

Adn cennetleri (onlar›nd›r) ki, Rahman (olan Allah, onu) Kendi kullar›na

gaybtan vadetmifltir. fiüphesiz O'nun va'di yerine gelecektir. (Meryem Sure-

si, 60-61)

Kehf Suresi'nin burada aç›klad›¤›m›z ayetinde vurgulanan bir di¤er konu ise,

Allah'›n azaba u¤rataca¤› her toplum için belirlenmifl bir zaman oldu¤udur. Her in-

san›n ve her toplulu¤un hangi gün, hangi saat, ne flekilde bir azapla karfl›lafl›p helak

olaca¤› Allah Kat›nda bellidir. Allah, "Ümmetlerden hiçbiri, kendisine tespit edil-

mifl eceli ne öne alabilir, ne erteleyebilir." (Müminun Suresi, 43) ayetiyle bu gerçe-

¤i bildirmifltir.

Ülkeleri helaka u¤ratacak olan bir depremin, selin, kas›rgan›n ya da herhangi

bir azab›n gelifl vakti, fliddeti, ne kadar sürece¤i, nas›l bir etki meydana getirece¤i

Allah'›n kaderde takdir etti¤i haliyle bellidir. Tüm zamanlar› kuflatan Rabbimiz, in-

kar ederek hesap gününe inanmayan bu insanlar›n kaderinde o günü, hatta dakika-

y› ve saniyeyi belirlemifltir. Allah Taha Suresi'nde flu flekilde bildirir:

Dedi ki: "Haydi çekip git, art›k senin hayatta (hak etti¤in ceza: "Bana doku-

nulmas›n") deyip yerinmendir." Ve flüphesiz senin için kendisinden asla ka-

ç›namayaca¤›n (azab dolu) bir buluflma zaman› vard›r. Üstüne kapan›p bel

bükerek önünde e¤ildi¤in ilah›na bir bak; biz onu mutlaka yakaca¤›z, son-

ra darmada¤›n edip denizde savuraca¤›z." (Taha Suresi, 97)
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Yan sayfada, Rusya'da din düfl-
man› komünist rejimin y›k›p, ta-
h›l ambar›na çevirdi¤i ibadet-
hanelerden biri.



B u ayette Allah'›n hükümlerine karfl› ç›kan hiçbir milletin ve ülkenin baki kala-

mayaca¤›na iflaret edilmektedir. Allah'a ve dine sayg›s› olmayan, Kuran ahla-

k›na ayk›r› hareket eden her toplum mutlaka y›k›ma u¤rayacak, tarih sahnesinden

silinecektir. 

Tarih boyunca Allah'›n hükümlerine karfl› düflmanca bir politika yürüten, ‹s-

lam ahlak›na karfl› adeta savafl açan pek çok topluluk olmufltur. Son 100 y›l içinde

dünyay› kana bulayan Komünist yönetimler bunun en yak›n örnekleridir. Komü-

nizmin iktidara geldi¤i ülkelerde dini kurumlar ortadan kald›r›lm›fl, dindar halka
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‹flte ülkeler (ve onlar›n halklar›) , 
zulmettikleri zaman onlar› y›k›ma 

u¤ratt›k; ve y›k›mlar› için bir buluflma
zaman› tespit ettik. 
(Kehf Suresi , 59)
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karfl› çok büyük bir zulüm politikas› yürütülmüfl, din adamlar› ac›mas›zca katledil-

mifl, kutsal kitaplar›n okunmas› dahi yasaklanm›flt›r. Ancak bu rejimlerin hiçbirisi

kal›c› olamam›flt›r; bugün geri dönüp bakt›¤›m›zda her birinin teker teker tarih sah-

nesinden çekildi¤ine tan›k oluruz. 

Kuran'da da insanlara zulmetmeyi bir politika haline getirmifl pek çok kavmin

örne¤i verilmektedir. Bu kavimlerden biri de Firavun ve önde gelen çevresidir. Fi-

ravun Hz. Musa'n›n tebli¤ini aç›kça inkar etmifl, iman edenlere büyük zulümler uy-

gulam›flt›r. Ancak onun bask› ve fliddet bak›m›ndan güçlü olan yönetimi de kal›c›

olmam›fl, çok büyük bir felaketle yeryüzünden silinmifltir. Firavun'un bafl›na gelen-

ler ayetlerde flöyle haber verilmektedir:

Biz, ‹srailo¤ullar›n› denizden geçirdik; Firavun ve askerleri azg›nl›kla ve

düflmanl›kla pefllerine düfltü. Sular onu bo¤acak düzeye eriflince (Firavun):

"‹srailo¤ullar›n›n kendisine inand›¤› (ilahtan) baflka ilah olmad›¤›na inan-

d›m ve ben de Müslümanlardan›m" dedi. fiimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri

isyan etmifltin ve bozgunculuk ç›karanlardand›n. Bugün ise, senden sonra-

Dine karfl› yürütülen savafl›n en önemli delillerinden biri de y›k›lan mabedlerdir. Üstte solda
Bosna'da y›k›lan bir cami, sa¤da ise Makedonya'da son dönemde yak›lan bir cami görülüyor.



kilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni yaln›zca bedeninle

kurtaraca¤›z (herkese cesedini gösterece¤iz). Gerçekten insanlardan ço¤u,

Bizim ayetlerimizden habersizdirler. (Yunus Suresi, 90-92)

Bu gibi zalim rejimlerin belli bir süre iktidarda kalmalar›, zulümlerini belli bir

dönem boyunca devam ettirmeleri ise Allah'›n dünya hayat›nda yaratt›¤› imtihan›n

bir gere¤idir. Allah bir ayetinde Hz. Muhammed (sav)'e "Allah'› sak›n zulmeden-

lerin yapmakta olduklar›ndan habersiz sanma, onlar› yaln›zca gözlerin dehfletle

belirece¤i bir güne ertelemektedir." (‹brahim Suresi, 42) fleklinde seslenerek, zul-

medenlerin mutlaka karfl›l›k göreceklerini bildirmektedir. Dünya üzerindeki bu zul-

mün yarat›l›fl hikmeti ise Bakara Suresi'nde flu flekilde aç›klan›r:

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça mallardan, canlardan ve

ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sab›r gösterenleri müjdele. Onla-

ra bir musibet isabet etti¤inde, derler ki: "Biz Allah'a ait (kullar)›z ve flüphe-

siz O'na dönücüleriz." (Bakara Suresi, 155-156)

Ayette ayr›ca bu ülkelerin "zulümleri"nden dolay› azapla karfl›l›k gördüklerin-

den bahsedilmektedir. Bu noktada Kuran'daki zulüm kavram›n› incelemek gerekir. 
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Tarihte zalimli¤i ile bilinen diktatörlerden biri de Fira-
vun'dur. Hz. Musa'ya ve kavmine eziyet eden, onlar›
dinlerinden geri çevirmek için u¤raflan Firavun için
Allah'›n belirledi¤i kader ibret verici olmufltur. Firavun
ve ordusu, Allah'›n dilemesiyle yar›lan denizde bo¤ul-
mufltur. 
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Allah zalimlik ya-
pan ve ilahl›k id-
dias›nda bulunan
Firavun'a ibret
verici bir son ha-
z›rlam›flt›r. Kuran
ayetlerinde Fira-
vun'un bafl›na
gelen olaylar de-
tayl› anlat›l›r ve
cesedinin de ib-
ret için buluna-
ca¤› bildirilir.



Kuran'da zulmedenlerin Allah'a flirk koflan, O'nun ayetlerini inkar eden, elçile-

ri yalanlayan kimseler olduklar› haber verilir. Allah "... Zulmedenlerden baflkas›,

Bizim ayetlerimizi inkar etmez." (Ankebut Suresi, 49) ayetiyle bu gerçe¤i bizlere

bildirmifltir. Bu konudaki ayetlerden baz›lar› flunlard›r:

‹nkâr edenler dedi ki: "Biz kesin olarak, ne bu Kur'an'a inan›r›z, ne ondan

önceki (indirile)ne." Sen o zulmedenleri, Rableri huzurunda tutuklanm›fl

olarak görsen; sözü (suçlamalar›) birbirlerine karfl› evirip-çevirir (birbirleri-

ne yöneltirler)..." (Sebe Suresi, 31)

(Tura gitmesinin) Ard›ndan Musa'n›n kavmi süs eflyalar›ndan bö¤ürmesi

olan bir buza¤› heykelini (tap›lacak ilah) edindiler. Onun kendileriyle ko-

nuflmad›¤›n› ve onlar› bir yola da yöneltip-iletmedi¤ini (hidayete erdirme-

di¤ini) görmediler mi? Onu (tanr›) edindiler de, zulmedenler oldular. (Araf

Suresi, 148)

Kendilerine apaç›k belgeler geldi¤i ve elçinin hak oldu¤una flahid oldukla-

r› halde, imanlar›ndan sonra küfre sapan bir kavmi Allah nas›l hidayete er-

dirir? Allah, zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez. (Al-i ‹mran Suresi, 86)

Ayetlerimiz konusunda 'alayl› tart›flmalara dalanlar:' -onlar bir baflka söze

geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. fleytan sana unutturacak olursa, bu du-

rumda hat›rlamadan sonra, art›k zulmeden toplulukla beraber oturma.

(Enam Suresi, 68)

Yukar›daki ayetlerde haber verildi¤i gibi, Allah'›n kitaplar›n› inkar edenler,

Allah'tan baflka varl›klar› ilah olarak kabul edenler, elçilerin hak oldu¤unu gördük-

leri halde imanlar›ndan sonra inkara sapanlar, Allah'›n ayetleri ile alay edenler za-

limlerdir. Rabbimizin Kuran'da zulüm olarak nitelendirdi¤i daha pek çok kötü dav-

ran›fl vard›r. K›saca zulüm, Allah'›n emretti¤i ahlak› benimsemeyen ve O'nun em-

retti¤i ibadetleri yerine getirmeyen, Allah'a ve dine karfl› büyüklenen, ahireti ve he-

sap gününü inkar eden insanlar›n ve kavimlerin tüm davran›fllar›d›r. 

Ancak flunu da unutmamak gerekir ki, Kuran'da inkar eden her kavmin ve her

insan›n, hem dünya hayat›nda hem de ahirette çok büyük bir azaba u¤rayaca¤› bil-

dirilmifltir. Allah bir ayette flu flekilde bildirir: 

‹nkâr edenleri ise, dünyada ve ahirette fliddetli bir azabla azabland›raca¤›m.

Onlar›n hiç yard›mc›lar› yoktur. (Al-i ‹mran Suresi, 56)

Görüldü¤ü gibi ayette zulmeden her toplulu¤un mutlaka Allah'›n sonsuz aza-

b›yla karfl›laflaca¤›, dünya hayat›nda da azaba u¤rayaca¤› bildirilir. Bu azap an› ise

Kehf Suresi'nde bir "buluflma zaman›" olarak ifade edilmifltir. Bu an geldi¤inde zul-
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meden topluluk ne kadar güçlü, ne kadar kalabal›k ya da ne kadar zorlu olursa ol-

sun mutlaka y›k›lacak, yeryüzünden silinip gidecektir. Çünkü bu, Allah'›n bir kanu-

nudur. 

Kuran'da dikkat çekilen bir di¤er konu ise y›k›m öncesinde, e¤er bir ülke hal-

k› toplu olarak helak edilecekse, o kavme gönderilen elçi ile y›k›m› yapmakla görev-

li meleklerin bir buluflma zaman› oldu¤udur. Bu buluflmada, elçi ve görevli melek-

ler söz konusu kavim için azab›n gelece¤i an› tespit ederler. Kuran'da bu konuda ve-

rilen bir örnek Hz. Lut'u meleklerin ziyaret etmesidir. 
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Geçmiflte Lut kavminin yaflad›¤› tahmin edilen Lut gölü ve çevresi.



Hz. Lut sapk›n kavmini uzun süre boyunca iman etmeye davet etmifl, içinde

bulunduklar› sapk›nl›klardan vazgeçmeleri için onlara hat›rlatmalarda bulunmufl-

tur. Ancak Allah'›n ayetlerini inkar eden ve ahlaks›zl›¤› bir yaflam flekli haline geti-

ren Lut kavmi, Hz. Lut'un bu davetini sürekli reddetmifl ve inkarda diretmifltir. Bu-

nun üzerine helak, onlar›n üzerine hak olmufltur. Bu helak haberini ise melekler Hz.

Lut'a yapt›klar› ziyaret s›ras›nda bildirmifllerdir. Ayetlerde bu ziyaret flu flekilde ak-

tar›l›r:

Elçilerimiz Lut'a geldikleri zaman o, bunlar dolay›s›yla kötüleflti ve içi da-

rald›. Dediler ki: "Korkuya düflme ve hüzne kap›lma. Kar›n d›fl›nda, seni ve

aileni muhakak kurtaraca¤›z. O ise, arkada kalacakt›r." "fiüphesiz Biz, fas›k-

l›k yapmalar›ndan dolay›, bu ülke halk›n›n üstüne gökten i¤renç bir azab

indirece¤iz." (Ankebut Suresi, 33-34)

Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde, (Lut) Dedi ki: "Sizler gerçekten

tan›nmam›fl bir topluluksunuz." "Hay›r" dediler. "Biz sana, onlar›n hakk›n-

da kuflkuya kap›ld›klar› fleyle geldik." "Sana gerçe¤i getirdik, biz flüphesiz

do¤ru söyleyenleriz." "Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola ç›kar, sen

de onlar›n ard›ndan git ve sizden hiç kimse arkas›na bakmas›n; emrolundu-

¤unuz yere gidin." (Hicr Suresi, 61-65)

Ayetlerde de görüldü¤ü gibi elçiler Hz. Lut'u ziyaretlerinde ona, olacak olan

y›k›m› bildirmifl ve azab›n "vurufl an›"n› belirlemifllerdir. Bu zaman Hz. Lut'un kav-

mi için "tan yerinin a¤arma vakti" olarak belirlenmifl ve ayetlerde flöyle haber veril-

mifltir:

Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoflluklar› içinde kör-sersemdiler. Derken,

tan yerinin a¤arma vaktine girdiklerinde onlar› (o korkunç ve dayan›lmaz)

ç›¤l›k yakalay›verdi. An›nda (yurtlar›n›n) üstünü alt›na çevirdik ve üzerleri-

ne balç›ktan piflirilmifl tafl ya¤d›rd›k. Elbette bunda 'derin bir kavray›fla sa-

hip olanlar' için gerçekten ayetler vard›r. (Hicr Suresi, 72-75)
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B u ayette kullan›lan "genç" kelimesi ile, bir ifl yap›l›rken genç insanlar›n da yar-

d›m›n› alman›n ve onlarla birlikte hareket etmenin önemine iflaret ediliyor ola-

bilir. 

Gençlerin yafllar›n›n getirdi¤i enerjilerini, dinamizmlerini, güçlerini, flevk ve

heyecanlar›n› Allah r›zas› için hay›r ifllerinde kullanmalar›n› teflvik etmek gerekli-

dir. Nitekim ayetlerde de bu konuya dikkat çekilmekte, Hz. Musa'ya kavminden sa-

dece bir bölüm gencin iman etti¤inden bahsedilmektedir:

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) baflka

-Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmalar› korku-

suyla- iman eden olmad›. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde büyükle-

nen bir zorba ve gerçekten ölçüyü tafl›ranlardand›. (Yunus Suresi, 83)

Kehf Suresi'nin 60. ayetinde dikkat çekilen bir di¤er konu ise Hz. Musa'n›n üze-

rinde durdu¤u buluflma yeridir. Hz. Musa ç›kt›¤› yolculukta bir kifliyle buluflmay› he-

deflemektedir ve kendisine bu buluflma yerinin "iki denizin birleflti¤i bir bölge" olarak

bildirildi¤i anlafl›lmaktad›r.  Hz. Musa'n›n bahsetti¤i yer de dünya üzerinde bu tarife

uyan bölgelerden herhangi birinde bulunabilir. 

Ayette haber verilen "uzun zamanlar geçirece¤im" ifadesi ise buluflma yerinin

kesin olarak belirlendi¤ine dikkat çekmektedir. Çünkü Hz. Musa baflka bir yere de-

¤il, çok uzun zaman geçse bile, mutlaka daha önceden belirlenen o yere gitmesi ge-

rekti¤ini bilmektedir. Buluflman›n baflka bir yerde olmas› mümkün de¤ildir. ‹ki de-

nizin birleflti¤i yerde buluflacaklar› kesindir ve bu, buluflman›n bir flart› olarak bil-

dirilmifltir. Bu nedenle Hz. Musa aradan ne kadar süre geçerse geçsin, bu mekana

ulaflmak için çaba sarf edecek ve gerekirse orada bekleyecektir. 
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Hani Musa genç yard›mc›s›na de -
miflti : "‹ki denizin birleflti¤i yere ula -

fl›ncaya kadar gidece¤im ya da uzun
zamanlar geçirece¤im." 

(Kehf Suresi , 60)
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A yetten Hz. Musa ve genç yard›mc›s›n›n yanlar›nda yemek üzere bir bal›k ge-

tirdikleri anlafl›lmaktad›r. Ancak henüz yeme vakitleri gelmeden evvel,

Allah bu bal›¤› ikisine birden unutturmufl, bal›k da onlar›n unuttuklar› bu anda

ak›nt›ya do¤ru gidip, yanlar›ndan uzaklaflm›flt›r. 

Bir insan›n kendi iradesiyle bir konuyu unutmas› ya da yine kendi iradesiyle

herhangi bir fleyi hat›rlamas› kesinlikle mümkün de¤ildir. Burada da onlara bal›¤›

unutturan Allah't›r. Bunu unutmalar› her ikisinin de kaderlerinde, onlar daha dün-

yaya gelmeden çok önce yaz›lm›flt›r. Durum böyle oldu¤u için, onlar ne kadar ira-

de gösterseler, ne kadar hat›rlamaya çal›flsalar da Allah dilemedikçe herhangi bir fle-

yi hat›rlamalar› kesinlikle mümkün de¤ildir. Allah diledi¤i zaman, diledi¤i kadar›y-

la bu olay› hat›rlayabilirler ve yine Allah'›n dilemesiyle bu olay› haf›zalar›nda tuta-

bilirler. 

Ancak bu unutman›n pek çok hikmetleri vard›r. Allah bir hay›r ve hikmet üze-

rine ikisine birden yiyeceklerini unutturmufltur. Hz. Musa'n›n iki denizin birleflti¤i

yere gelmesinin nedeni, Kehf Suresi'nin devam›nda hakk›nda bilgiler verilen önem-

li ve kutlu bir flah›sla görüflmektir. Kaderde belirlenmifl bu yere ulaflmak için Hz.

Musa ve genç yard›mc›s› uzun zaman geçirmifllerdir. Ancak bu buluflman›n tam ye-

rine ulaflabilmek için daha fazla detaya ihtiyaçlar› vard›r. Çünkü iki denizin birlefl-

ti¤i yer olarak ifade edilen mekan genifl bir alan› ifade etmektedir. Böyle genifl bir

alan›n hangi noktas›nda buluflacaklar›n› bilmeden, arad›klar› kifliyi bulmalar› çok

zor olabilir. 

Böylece ikisi ,  iki (deniz)in birleflti¤i
yere ulafl›nca bal›klar›n› unutuverdiler ;
(bal›k) denizde bir ak›nt›ya do¤ru (veya

bir menfez bulup) kendi yolunu tuttu.
(Kehf Suresi , 61)
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‹flte bu aflamada bal›¤›n kaç›fl›n›n bir hikmeti ortaya ç›kmaktad›r. Bu kaç›fl aç›k

bir iflarettir. Çünkü bal›k, arad›¤› kutlu flah›s ile Hz. Musa'n›n buluflacaklar› yerin

detay›n›n tespitinde bir görev üstlenmifltir. Musa Peygamber ve yard›mc›s›n›n

unutmas› sonucu bal›¤›n kaçt›¤› yer, onlar›n buluflma noktas›n› belirlemektedir.

Allah bu buluflman›n nokta tayinini, bal›¤›n kaç›fl›n› vesile k›larak gerçeklefltirmek-

tedir.

Bu ayetle genel olarak buluflma yeri belirlenmesinde nokta tayininin önemine

de iflaret edilmifltir. Kehf k›ssas›nda bildirilen bu olayda buluflma yeri, iyi ak›lda ka-

lacak, önemli bir alametle belirlenmifltir. Genel buluflmalarda da böyle kesin bir

nokta tayini yap›lmas› önemlidir. Bu, hem aksakl›klar› ortadan kald›racak, hem va-

kit kayb›n› önleyecek, hem de buluflacak kiflilere bir kolayl›k sa¤layacakt›r.
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A yette, Hz. Musa ile genç yard›mc›s›n›n, arad›klar› yeri geçtikten sonra yorul-

duklar› ve yemek yeme ihtiyac› hissettikleri haber verilmektedir. Yemekleri-

ni haz›rlamak istediklerinde ise bal›k ak›llar›na gelmifl ve böylece bal›¤› unuttukla-

r›n› anlam›fllard›r. 

Allah onlara ilk önce bal›¤› unutturmufl, daha sonra da kaderlerinde belirlen-

mifl bir anda onlar›n bu unuttuklar› konuyu hat›rlamalar›n› sa¤lam›flt›r. Bu hat›rla-

ma ile de buluflma yerine ve buluflulacak noktaya dikkatlerini çekmifltir. 

Allah'›n buluflma yerini tespitinde, Hz. Musa ve yard›mc›s›n›n ak›llar›na mut-

laka gelecek olan bal›¤› seçmesi önemlidir. Çünkü onlar, uzun yolculuk sonras›

mutlaka yorulacak ve ac›kacaklard›r. Bu, gerçekleflmesi Allah'›n izniyle kesin bir

olayd›r. Ve ac›kt›klar› anda yanlar›nda yemek için getirdikleri bal›¤a yönelmeleri de

mutlaka gerçekleflecek bir olayd›r. Ac›kt›¤›nda yemek yemek her insan için zaruri

bir ihtiyaçt›r. Anlafl›lmaktad›r ki, Allah'›n buluflma noktas›n›n tayininde yanlar›nda

yiyecek olarak bulundurduklar› bal›¤› seçmesinin hikmetlerinden biri de bu olabi-

lir.

(Varmalar› gereken yere gelip) Geçtikle -
rinde (Musa) genç-yard›mc›s›na dedi ki:
"Yeme¤imizi getir bize, andolsun, bu yap -
t›¤›m›z-yolculuktan gerçekten yorulduk." 

(Kehf Suresi , 62)



A yetlerde Hz. Musa ve yard›mc›s›n›n bal›¤› unuttuklar›n› anlay›nca, kaybettik-

leri noktay› da hat›rlad›klar› belirtilmektedir. Bu yer ise, Hz. Musa'n›n sözle-

rinden anlafl›ld›¤›na göre bir kayal›kt›r. ‹ki denizin birleflti¤i yerdeki kayal›k nokta,

Hz. Musa'n›n bahsi geçen kutlu kifli ile buluflaca¤› yerdir. Hz. Musa bal›k vesilesiy-

le, Hz. H›z›r oldu¤u tahmin edilen kutlu flah›s ile buluflacaklar› yeri tam olarak tes-

pit edebilmifltir. Bundan sonra ise bal›¤›n görevi bitmifl ve bal›k da denizde yolunu

tutmufltur. 

Bu ayette ayr›ca, Hz. Musa'n›n genç yard›mc›s›, bal›¤›n yerini kendisine unut-

turan›n fleytan oldu¤unu belirtmektedir. fieytan›n unutturma etkisi di¤er ayetlerde

flu flekilde geçmektedir:

Ayetlerimiz konusunda 'alayl› tart›flmalara dalanlar' -onlar bir baflka söze

geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. fieytan sana unutturacak olursa, bu du-

rumda hat›rlamadan sonra, art›k zulmeden toplulukla beraber oturma.

(Enam Suresi, 68)

‹kisinden kurtulaca¤›n› sand›¤› kifliye dedi ki: "Efendinin kat›nda beni ha-

t›rla." Fakat fleytan, efendisine hat›rlatmay› ona unutturdu, böylece daha ni-
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(Genç-yard›mc›s›) Dedi ki: "Gördün mü,
kayaya s›¤›nd›¤›m›zda, ben bal›¤› unut -
tum. Onu hat›rlamam› fleytandan baflkas›
bana unutturmad›; o da flafl›lacak tarzda

denizde kendi yolunu tuttu." (Musa)
Dedi ki: "Bizim de arad›¤›m›z buydu."
Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye
do¤ru gittiler . (Kehf Suresi , 63-64)



ce y›llar (Yusuf) zindanda kal-

d›. (Yunus Suresi, 42)

Ancak burada önemli bir hat›r-

latma daha yapmak gerekir: fieyta-

n›n tek bafl›na hiçbir gücü yoktur.

fieytana, bir insanda unutma gibi

olumsuz bir etki oluflturma gücünü

veren Allah't›r. Allah, tüm gücün ve

kuvvetin tek sahibidir. Allah'›n izni

d›fl›nda hiçbir varl›¤›n kendi irade-

siyle bir ifl gerçeklefltirmesi müm-

kün de¤ildir. Allah "... O'nun, al-

n›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i

hiçbir canl› yoktur..." (Hud Suresi,

56) ayetinde bildirildi¤i gibi, tüm

varl›klar›n tüm fiillerini kontrol edendir. Dolay›s›yla Hz. Musa'ya ve yard›mc›s›na

bal›¤› unutturan da asl›nda fleytan de¤il, fleytan da dahil olmak üzere kainattaki

tüm varl›klar›n yegane hakimi olan Yüce Allah't›r. Nitekim bal›¤›n unutulmas› Hz.

Musa ve yard›mc›s› için hay›rl› bir olay olmufl, Allah'›n belirledi¤i kader bu flekilde

hay›rla ifllemifltir.

Kehf Suresi'nin 64. ayetinde ise Hz. Musa ve genç arkadafl›n›n, bal›¤›n kaçt›¤›

kayal›k yerin buluflma noktas› oldu¤unu fark ettikleri anlafl›lmaktad›r. Bunu anla-

y›nca da hat›rlad›klar› bu mekana do¤ru yola koyulmufllard›r. Ayette geçen "geriye

do¤ru gittiler" ifadesi de daha önce geçip, bal›¤› unuttuklar› kayal›¤a do¤ru gittik-

lerini göstermektedir. Çünkü yeni bir yere gitmemekte, daha önce gittikleri bir yere

tekrar dönmektedirler.
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...fiüphesiz 'izzet ve

gücün' tümü

Allah'›nd›r. O, iflitendir,

bilendir. Haberiniz

olsun; flüphesiz gök-

lerde kim var, yerde

kim var tümü

Allah'›nd›r... 

(Yunus Suresi, 65-66)
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Ö nceki bölümlerde de aç›klad›¤›m›z gibi Allah kullar›na karfl› sonsuz mer-

hamet sahibidir, Rahman ve Rahim'dir. Hz. Musa'n›n buluflmak üzere yola

ç›kt›¤› Hz. H›z›r ise Allah'›n kendisine rahmet verdi¤i bir kiflidir. Yani Allah'›n Rah-

man ve Rahim s›fat› Hz. H›z›r üzerinde tecelli etmektedir. Allah, Hz. H›z›r'a Kendi

Kat›ndan üstün bir ilim vermifl ve onu üstün bir kul k›lm›flt›r. K›ssan›n devam›nda

da Hz. H›z›r'›n üstün merhamet anlay›fl›n›n pek çok örne¤ini görece¤iz. 

Bu noktada Kuran'daki merhamet anlay›fl›n›n da üzerinde durmak gerekir.

Allah'›n, "Sonra iman edenlerden, sabr› birbirlerine tavsiye edenlerden, merha-

meti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. ‹flte bunlar, sa¤ yan›n adamlar›d›r"

(Beled Suresi, 17-18) ayetlerinde de belirtti¤i gibi merhametli olmak, bir mümin

özelli¤idir.

Hayatlar›n› Allah'›n r›zas›n› kazanmaya adayan müminler, Allah'›n bu hük-

münü eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getirmeye çal›fl›rlar. Onlar›n merhamet

anlay›fllar›n›n temelinde Allah'a olan samimi imanlar› yatar. Müminler, Allah'›n iz-

ni d›fl›nda hiçbir olay›n gerçekleflmeyece¤ini ve O'nun kendilerine ba¤›fllad›klar›na

ne kadar muhtaç olduklar›n› bilirler. Dolay›s›yla, bu kavray›fltan kaynaklanan bir

tevazuya sahiptirler. Tevazu sahibi olmayan bir insan gerçek anlamda merhametli

de olamaz. Çünkü yaln›zca kendisini düflünür ve kendi ç›karlar›, kendi nefsinin is-

tekleri herkesten önce gelir. Bu nedenle, baflkalar›n›n ihtiyaçlar›n›, eksikliklerini hiç

umursamaz. Bunun do¤al bir sonucu olarak da kimseye karfl› flefkat ve merhamet

Derken, Kat›m›zdan kendisine bir 
rahmet verdi¤imiz ve taraf›m›zdan 

kendisine bir ilim ö¤retti¤imiz
kullar›m›zdan bir kulu buldular. 

(Kehf Suresi , 65)



125

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

hisleri besleyemez. Oysa tevazulu ve Allah'a tam teslim olmufl bir insan, Allah'›n

yaratt›klar›na karfl› da içli bir flefkat ve merhamet hisseder.

Müminlerin merhamet göstermedeki kararl›l›klar›n›n bir sebebi de Allah'›n ra-

z› olaca¤› gibi bir ahlaka sahip olmay› istemeleridir. Allah pek çok ayette aç›kland›-

¤› gibi "merhametlilerin en merhametlisi"dir. Dolay›s›yla müminler de merhameti,

güçlerinin yetti¤i en son s›n›ra kadar yaflamaya çal›fl›rlar. Müminler, "E¤er Allah'›n

sizin üzerinizde fazl› ve rahmeti olmasayd› ve Allah gerçekten Rauf (flefkat eden

ve) Rahim olmasayd› (ne yapard›n›z)?" (Nur Suresi, 20) ayetiyle de bildirildi¤i gi-

bi, Allah'›n kendilerine olan flefkatine ve merhametine muhtaçt›rlar. Allah'›n kendi-

lerine merhamet etmesini istedikleri için de di¤er müminlere karfl› ellerinden geldi-

¤ince merhametli olmaya çal›fl›rlar. 

Müminler her konuda oldu¤u gibi merhamet konusunda da kendilerine ölçü

olarak sadece Kuran'› al›rlar. Bu nedenle de merhameti ancak Allah'›n merhamet

edilmesini bildirdi¤i durumlarda ve yine Allah'›n belirledi¤i kiflilere gösterirler. 

Kimi zaman bir mümine olan sevgi ve merhametleri, nefislerine zor ve a¤›r ge-

lebilecek baz› noktalarda onlara müdahale veya elefltirilerde bulunmay› gerektire-

bilir. Karfl›lar›ndaki kiflinin yapt›¤› kötü bir tav›rda onu elefltirebilir yani Kuran'da

emredildi¤i üzere kötülükten men edebilirler. As›l merhamet de budur. Her Müslü-

man, kardeflinin Kuran d›fl› bir hareketini engellemeyi göze al›r, ama o kiflinin son-

suz hayat›n› cehennemin içinde geçirmesini göze alamaz. Bu nedenle de Allah'›n en

çok hoflnut olaca¤› ahlak› yaflamas› yönünde teflvik ederek onu cennete haz›rlar.

Unutmamak gerekir ki, as›l merhametsizlik, karfl› taraf›n ahiretini düflünmeksizin,

yapt›¤› yanl›fl ifllere bile bile seyirci kalmakt›r. 

Allah Peygamberimiz (sav)'in merhamet anlay›fl›n› bir ayette "Andolsun size,

içinizden s›k›nt›ya düflmeniz O'nun gücüne giden, size pek düflkün, mü'minlere

flefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmifltir" (Tevbe Suresi, 128) ifadesiyle bildir-

mifltir. ‹flte bu ahlak› kendilerine örnek alan inananlar da birbirlerinin ahiret men-

faatlerini gözeterek, Allah'›n emretti¤i flekilde davran›rlar.
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A yetlerde geçen ifadelerden, Hz. Musa'n›n buluflaca¤› bu kutlu kifli hakk›nda

daha önceden vahiy ile detayl› bilgi ald›¤› anlafl›lmaktad›r. Söz konusu duru-

mu ortaya koyan pek çok delil vard›r. Örne¤in Hz. Musa buluflaca¤› yere, bulundu-

¤u yere göre oldukça uzak olmas›na ra¤men gitmek için bir çaba sarf etmifltir. Çün-

kü orada buluflaca¤› kiflinin kendisine çok fazla fayda verece¤ine emindir. Bunun

herhangi bir buluflma olmad›¤›n›, çok özel bir buluflma oldu¤unu bilmektedir. O

nedenle her türlü zorlu¤u göze almakta, uzun bir yol katetmektedir. 

Ayr›ca buluflur buluflmaz karfl›s›ndaki kifliyi hemen tan›m›fl, onun üstün ahla-

k›n› ve ilmini fark etmifl ve kendisine tabi olmay› talep etmifltir. Bu da karfl›s›ndaki

kiflinin ilim ö¤retilen, kutlu bir kifli oldu¤unun kendisine önceden bildirmifl olabi-

lece¤ini göstermetedir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Buluflaca¤› bu kiflinin do¤ru yolda olan ve do¤ru yola ileten bir kifli oldu¤u, bu

kifliye tabi olmas› gerekti¤i ve ondan bilgi ö¤renmesi gerekti¤i Hz. Musa'ya vahiy

yoluyla bildirilmifl olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Üstelik ondan ald›¤› bu bil-

gi ve ilim ile Hz. Musa'n›n do¤ru yola ulaflaca¤›n› da bildi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu ne-

denle de onu gördü¤ünde tabi olmak istedi¤ini hemen söylemifltir. 

Musa ona dedi ki: "Do¤ru yol (rüfld)
olarak sana ö¤retilenden bana ö¤retmen

için sana tabi olabilir miyim?" 
(Kehf Suresi , 66)
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A yetlerde dikkat çekildi¤ine göre Hz. H›z›r da Hz. Musa hakk›nda detayl› bil-

giye sahiptir. Üstelik konuflmalar›ndan Hz. H›z›r'›n gelece¤e dair bilgilere de

Allah'›n bildirmesiyle sahip oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Hz. H›z›r, Hz. Musa'n›n talebini dinledikten sonra ona hemen kendisiyle bir-

likte olmaya sab›r gösteremeyece¤ini söylemifltir. Daha hiçbir olay olmadan, Hz.

Musa'n›n nas›l bir tav›r gösterece¤ini bilmeden ve görmeden Hz. H›z›r'›n böyle bir

aç›klamada bulunmas› çok dikkat çekicidir. Bunun nedeni ise Hz. H›z›r'›n gelece¤i

bilmesidir. (En do¤rusunu Allah bilir.) 

Bu bilginin Hz. H›z›r taraf›ndan bilinmesi, herfleyin Allah'›n dilemesiyle oldu-

¤una da bir iflaret niteli¤indedir. Çünkü gelecek hakk›ndaki bilgiyi Allah ancak dile-

di¤i kullar›na, diledi¤i kadar›yla vermektedir. Hz. H›z›r'›n gelecekten haber vermesi

de ancak Allah'›n takdiriyle mümkündür. Kitab›n önceki bölümlerinde de detayl›

olarak aç›klad›¤›m›z gibi Allah kullar›ndan diledi¤ine gayb›n haberlerini verebilir.

Hz. Musa'n›n, k›ssan›n sonraki bölümlerinde karfl›laflaca¤› olaylar çoktan so-

nuçlanm›flt›r ve Allah Kat›nda her an›yla bilinmektedir. Yaflayaca¤› olaylar, Hz. Mu-

sa'n›n kaderinde yaz›lm›flt›r. Bu da insan›n, Allah'›n kaderinde takdir etti¤i d›fl›nda

hiçbir fley yaflayamayaca¤›na aç›k bir delildir. 

Müminlerin bu ilmi kavram›fl, Allah'a ve kadere teslim olmufl, mütevekkil ki-

fliler olmas› gerekti¤i bir ayette flu flekilde bildirilir:

De ki: "Allah'›n dilemesi d›fl›nda, kendim için zarardan ve yarardan (hiçbir

fleye) malik de¤ilim. Her ümmetin bir eceli vard›r. Onlar›n ecelleri gelince,

art›k ne bir saat ertelenebilirler, ne öne al›nabilirler. (Yunus Suresi, 49)

Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle 
birlikte olma sabr›n› göstermeye güç

yetiremezsin." 
(Kehf Suresi , 67)



‹ nsan›n gün içinde bafl›na pek çok olay gelir. Zorluklarla, s›k›nt› verici durum-

larla, nefle ve huzur veren olaylarla karfl›lafl›r. Ancak insanlar›n büyük bir bölü-

mü Allah'›n varl›¤›n› ve her olay›n Allah Kat›nda bir kader üzere belirlendi¤ini dü-

flünmedikleri için, bafllar›na gelen olaylar› flans ya da tesadüf gibi gerçek d›fl› kav-

ramlarla aç›klamaya çal›fl›rlar. Bu da olup bitenlere hay›r gözüyle bakmalar›n›, ya-

flad›klar›ndan hikmetli sonuçlar ç›karabilmelerini engeller. Bu nedenle de sürekli s›-

k›nt›ya, üzüntüye düfler, mutsuz olurlar. Bu, iman edenlerle inkarc›lar aras›ndaki

çok büyük bir farkt›r. Çünkü iman edenler her olay›n Allah'›n dilemesiyle ve çok

büyük bir hay›rla yarat›ld›¤›n›n bilincindedirler. 

Kuran'da pek çok ayetle haber verilen bu gerçe¤i kalbine sindiren bir insan,

dünya hayat›nda her ne olayla karfl›lafl›rsa karfl›lafls›n, durumundan hoflnut olmay›

ve bu olay›n ard›nda gizlenen güzellikleri ve hikmetleri görebilmeyi baflar›r. Allah,

her olay› çok ince bir plan üzerine, sonsuz ak›l ve hikmet ile yaratm›flt›r. ‹nsan›n

gözlerini dünyaya açt›¤› andan itibaren karfl›laflt›¤› iyi ya da kötü gibi görünen her

olay› Allah yaratmaktad›r. Yaflam› bir bütün olarak yeryüzünün tek hakimi olan

Allah kontrol etmektedir. Allah kusursuz, mükemmel, hikmetli ve en güzel flekilde

yaratand›r. Öyleyse insana düflen bu mükemmelli¤i görüp takdir etmektir. Ve

Allah'›n sonsuz akl›n›n olabilecek en kusursuz sonuçlar› yarataca¤›n› bilerek, her

olay›n hay›r ve hikmet yönünü görmeye çal›flmakt›r. Çünkü Allah'a iman eden ve

iman› ile her olay› hay›r gözüyle de¤erlendirip, hayra yorumlayan bir insan dünya-

da da ahirette de hep hay›r ve güzellikle karfl›laflacakt›r.
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(Böyleyken) "Özünü kavramaya kuflat›c›
olamad›¤›n fleye nas›l 

sabredebilirsin?" 
(Kehf Suresi , 68)
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Allah sonsuz, insan ise s›n›rl› bir akla sahiptir. ‹nsan ancak olaylar›n d›fltan gö-

rünen k›sm› ile muhatap olabilmekte ve ancak kendi anlay›fl› ile bu olaylar› de¤er-

lendirebilmektedir. Baz› insanlar s›n›rl› bilgi ve anlay›fl› ile kimi zaman hay›r ve gü-

zellik olan bir olay› olumsuz, kötülük ile dolu olan bir olay› ise olumlu ve hay›rl›

olarak nitelendirebilmektedirler. Bu durumda do¤rular› görebilmek için iman eden

bir insan›n yapmas› gereken fley, Allah'›n sonsuz ak›l ve bilgisine teslim olarak, her

olaya hay›r gözüyle bakmakt›r. Çünkü olumsuz gibi görünen her olay da iman eden

bir insan için gerçekte bir "kader dersi"dir. Nitekim Allah bir ayette flöyle buyur-

maktad›r:

Olur ki hoflunuza gitmeyen bir fley, sizin için hay›rl›d›r ve olur ki, sevdi¤iniz

fley de sizin için bir flerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. (Bakara Suresi, 216)

‹man edenler bafllar›na gelen ve o anda fler gibi görünen her olay›, Allah'›n deneme olarak ya-
ratt›¤›n› bilirler ve Allah'a teslim olarak, her ne flart alt›nda olursa olsun güzel ahlak gösterirler.
Kader gerçe¤ini kavrayamayanlar ise, her olayda s›k›nt› ve ümitsizlik içindedirler.
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A yette görüldü¤ü üzere, Hz. Musa, Hz. H›z›r'›n söyledi¤i sözler karfl›s›nda he-

men Müslümanca bir tav›r göstermekte ve "‹nflaAllah" -yani "e¤er Allah diler-

se"- diye cevap vermektedir. Bu kelime müminlerin Allah'a olan teslimiyetlerinin,

kaderin her an iflledi¤ini bildiklerinin, Allah dilemedikçe hiçbir fleye güç yetireme-

yeceklerinin fark›nda olduklar›n›n bir ifadesidir. 

Kehf Suresi'nin 23 ve 24. ayetlerinin aç›klamalar›nda da söz etti¤imiz gibi, hiç-

bir fley için "bunu yar›n mutlaka yapaca¤›m" dememek, "Allah dilerse (inflaAllah)"

demek Allah'›n bir emridir. 

Hz. Musa'n›n bu cevab›yla Allah, Müslümanlar›n bir ifle bafllamadan, bir karar

vermeden, ertesi gün için bir plan yapmadan önce mutlaka "inflaAllah" demelerinin

önemine dikkat çekmektedir. Çünkü insana o ifli gerçeklefltirme gücünü ve beceriyi

veren de, sonuçta baflar›ya ulaflt›racak olan da yaln›zca Allah't›r.

Müslümanlar›n bu çok önemli gerçe¤i bir an bile ak›llar›ndan ç›karmamalar›,

kainattaki her olay›n herfleyden haberdar olan Allah'›n kontrolünde ve bilgisinde

oldu¤unu unutmamalar› gerekmektedir.

(Musa:) "‹nflaAllah, beni sabreden
(biri olarak) bulacaks›n. Hiçbir iflte sana

karfl› gelmeyece¤im" dedi. 
(Kehf Suresi , 69)



H z. Musa ve Hz. H›z›r k›ssas› ile peygambere ve elçilere uyman›n önemine bir

kez daha dikkat çekilmektedir. Bu tabiyet esnas›nda müminlerin titiz bir say-

g› göstermeye ehemmiyet vermeleri gerekmektedir. 

Bu konuyla ba¤lant›l› olarak, insan›n, tabi oldu¤u elçinin her yapt›¤›n› bir ha-

y›r ve güzellik olarak görmesi gerekir. Elçinin her yapt›¤›nda bir hikmet aramas›,

e¤er hikmetini fark edemiyorsa da bunun aç›klanmas›n› sab›r ve sayg›yla bekleme-

si laz›md›r. Gereksiz sorularla rahats›zl›k meydana getirmek, merakl› sözlerle s›k›n-

t› oluflturmak her müminin kaç›nmas› gereken davran›fllard›r. 

E¤er yap›lan bir hareketin ya da söylenen bir sözün hikmetleri görülmüyorsa,

o zaman Müslümana düflen fley; tabi oldu¤u elçinin veya mürflidin, hikmetlerini

aç›klamas›n› sayg›yla beklemektir. Bu bak›fl aç›s›na sahip bir Müslüman, yap›lan›n

asl›nda son derece isabetli ve do¤ru oldu¤unu hemen fark edecek ve ilk bafltaki tav-

r›n›n hatal› oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. Nitekim ayetlerde de tabi olunan ki-

flinin gerekli gördü¤ü zaman yapt›¤› ifllerin, ald›¤› kararlar›n ve söyledi¤i sözlerin

hikmetini ö¤ütle aç›klayaca¤› bildirilmektedir. Örne¤in Hz. H›z›r Kehf Suresi'nin

bu ayetinde "ben sana ö¤ütle-anlat›p söz edinceye kadar" diyerek, Hz. Musa'ya kar-

fl›laflt›¤› olaylar›n hikmetini aç›klayaca¤›n› hissettirmifltir. 
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Dedi ki: "E¤er bana uyacak olursan, hiç -
bir fley hakk›nda bana soru sorma, ben sa -

na ö¤ütle-anlat›p söz edinceye kadar." 
(Kehf Suresi , 70)



K ehf Suresi'nin bu ayetinden Hz. Musa'n›n Hz. H›z›r ile olan yolculu¤u s›ras›n-

da yan›na genç arkadafl›n› almad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu seçimin pek çok hik-

meti olabilir. Ancak bunlardan biri, ikili e¤itimin önemine iflaret etmesidir. 

Gerçekten de ikili e¤itim olabilecek en iyi e¤itim fleklidir. Kalabal›k bir topluluk

içindeyken insanlar›n konsantrasyonlar›n›n da¤›ld›¤›, dikkatlerini toplamakta zor-

land›klar› bilinen bir gerçektir. Üç kifli olundu¤unda dahi insan›n dikkatinin da¤›ld›-

¤›, e¤itimini ald›¤› konuya yo¤unlaflmakta zorland›¤› bilinmektedir. ‹flte bu nedenle

Kuran'da teke tek e¤itime iflaret edilmektedir. Bu flekilde kifli çok daha kolay kon-

santre olur, dikkatini verir ve e¤itimi veren kifliyle do¤rudan iletiflim halinde oldu¤u

için konular› çok daha h›zl› kavrayabilir. Nitekim tüm dünyada geçerli olan özel ders

alma sisteminin önemi de bu olumlu yönlerinden kaynaklanmaktad›r. 

Ayette dikkat çekilen bir konu daha vard›r: Hz. Musa Hz. H›z›r'›n çok de¤erli

bir kifli oldu¤unu, hay›rla görevlendirildi¤ini çok iyi bilmektedir. 

Ayette bildirilen olay, Hz. H›z›r'›n ilk karfl›laflt›klar›nda ona söyledi¤i sab›r gös-

teremeyece¤i olaylardan birinin kaderinde gerçekleflti¤i and›r. Hz. H›z›r'a gelece¤e

dair verilen bilginin bir k›sm› böylece gerçekleflmifltir. Hz. Musa ise kaderinde yaz›-

l› oldu¤u için bu soruyu sormufltur. Burada bir peygamber zellesi oluflmufltur. 

Zelle, peygamberlerin yan›lmalar›, unutmalar› veya yanl›fll›k eseri yapt›klar›

davran›fllar›na verilen isimdir. Bu zellelerin her biri çok büyük hay›rlarla ve hikmet-

lerle, elçilerin kaderlerinde yarat›lmaktad›r. Kaderde her bir zellenin oluflaca¤› an

ve yer bilinmektedir ve bellidir. Allah bu ayetlerle bizlere bu tip zellelerin oluflabi-

lece¤ini bildirmektedir. 
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Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir
gemiye binince, o bunu (gemiyi) deliverdi.
(Musa) Dedi ki: "‹çindekilerini bat›r -
mak için mi onu deldin? Andolsun, sen

flafl›rt›c› bir ifl yapt›n." 
(Kehf Suresi , 71 )





K ehf Suresi'ndeki bu ayetlerde, Hz. H›z›r'›n konuflmalar›ndaki kesinlik dikkati

çekmektedir. Hz. H›z›r, gerçekleflecek olan olaylar› bildirirken çok emin bir üs-

lupla konuflmaktad›r. Hz. Musa'n›n hiçbir flekilde sabredemeyece¤ini "kesinlikle"

diyerek ifade etmekte, buna gücü yetemeyece¤ini dile getirmektedir. 

73. ayette ise herfleyin Allah'›n emriyle gerçekleflti¤ine tekrar dikkat çekilmek-

tedir. ‹nsan›n kendi iradesiyle a¤z›ndan tek bir kelime ç›kmas›, ya da a¤z›ndan ç›-

kacak bir kelimeyi engellemesi kesinlikle mümkün de¤ildir. Çünkü insana nutku

veren ve onu konuflturan Allah't›r. Allah canl›-cans›z diledi¤i her varl›¤a diledi¤ini

söyletmeye güç yetirendir. Nitekim Kuran ayetlerinde Allah'›n k›yamet gününde

insanlar›n iflitme, görme duyular›na ve derilerine nutuk verdi¤i bildirilmektedir. Bu

durum ayetlerde flu flekilde buyurulmaktad›r:

Sonunda oraya geldikleri zaman, iflitme, görme (duyular›) ve derileri kendi

aleyhlerine flahitlik edecektir. Kendi derilerine dediler ki: "Niye aleyhimiz-

de flahitlik ettiniz?" Dediler ki: "Herfleye nutku verip-konuflturan Allah, bi-

zi konuflturdu. Sizi ilk defa O yaratt› ve O'na döndürülüyorsunuz. Siz, iflit-

me, görme (duyular›n›z) ve derileriniz aleyhinize flahitlik eder diye sak›n-

m›yordunuz. Aksine, yapt›klar›n›z›n birço¤unu Allah'›n bilmeyece¤ini sa-

n›yordunuz." (Fussilet Suresi, 20-22)

Baflka ayetlerde de Allah'›n izin vermesi d›fl›nda hiçbir varl›¤›n konuflmaya güç
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Dedi ki: "Gerçekten benimle birlikte
olma sabr›n› göstermeye kesinlikle güç
yetiremeyece¤ini ben sana söylemedim

mi?" (Musa:) "Beni, unuttu¤umdan do -
lay› sorgulama ve bu iflimden dolay› ba -

na zorluk ç›karma" dedi. 
(Kehf Suresi , 72-73)



135

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

yetiremeyece¤ini Rabbimiz flöyle haber

vermektedir:

Göklerin, yerin ve ikisi aras›nda

bulunanlar›n Rabbi Rahman olan

(Allah); O'na hitap etmeye güç yeti-

remezler. Ruh ve meleklerin saflar

halinde duracaklar› gün; Rah-

man'›n kendilerine izin verdikleri

d›fl›nda olanlar konuflmazlar. (Ko-

nuflacak olan da,) Do¤ruyu söyle-

yecektir. (Nebe Suresi, 37-38)

Daha önce de s›k s›k vurgulad›¤›-

m›z gibi unutmay› ve hat›rlamay› Allah

meydana getirir. Allah geçmiflten bugü-

ne kadar yaflam›fl olan tüm insanlar›n zihinsel faaliyetlerinin tamam›na hakim olan-

d›r. Unutmas› da, sormamas› gereken bir soruyu sormas› da Hz. Musa'n›n kaderin-

de an an yaz›lm›flt›r. Hiçbir insan›n, beynine hakim olup bu unutman›n önüne geç-

mesi ya da söyleyece¤i söze engel olmas› mümkün de¤ildir. Allah diledi¤i an, dile-

di¤i kifliye, diledi¤i konuyu unutturur. Dilerse tüm haf›zas›n› bir anda elinden al›r,

dilerse hiç bilmedi¤i konular› onun haf›zas›nda ilim olarak yarat›r. Bunlar›n hepsi

Allah'›n dilemesiyle gerçekleflir.

Hz. Musa'n›n ayette geçen "bu iflimde bana zorluk ç›karma" fleklindeki sözle-

rinden ise, Hz. H›z›r'la olan e¤itimin kesilmesini istemedi¤i anlafl›lmaktad›r. 

Hiç flüphesiz, Biz

herfleyi kader ile

yaratt›k. Bizim

emrimiz, bir göz

k›rpma gibi yaln›zca

'bir keredir.' (Kamer

Suresi, 49-50)



H z. Musa her ne kadar söz verse de, soru sormama konusunda karar al›p, ira-

de göstermek istese de kaderinin d›fl›na ç›kamamakta ve bu sorular› sorma-

y› engelleyememektedir. Üstelik Hz. H›z›r'›n Allah'›n emriyle hareket eden, ilim sa-

hibi bir kifli oldu¤unu bildi¤i, ona tabi oldu¤unu söyledi¤i halde, Hz. H›z›r'›n yap-

t›klar› karfl›s›nda bir tepki göstermektedir. Dolay›s›yla burada tekrar bir peygamber

zellesi oluflmufltur. 

Ancak hiç unutmamak gerekir ki, her insana can›n› veren ve verdi¤i can› ala-

cak olan sadece Allah't›r. Allah dilemedikçe bir insan›n bir di¤erini öldürmesi müm-

kün de¤ildir. Allah Enfal Suresi'nde bu durumu flu flekilde bildirir:

Onlar› siz öldürmediniz, ama onlar› Allah öldürdü; att›¤›n zaman sen atma-

d›n, ama Allah att›. Mü'minleri Kendinden güzel bir imtihanla imtihan et-

mek için (yapt›.) fiüphesiz Allah, iflitendir, bilendir. (Enfal Suresi, 17)

Hz. H›z›r da Allah'›n emri ve dilemesiyle hareket eden, salih bir kuldur. Yapt›-

¤› her hareket, söyledi¤i her söz ancak Allah'›n emriyle gerçekleflmektedir. Üstelik

bu ölümün bir cana karfl›l›k olup olmad›¤›n› Allah dilemedikçe hiç kimsenin bilme-

si mümkün de¤ildir. Ayn› flekilde öldürülen çocu¤un "tertemiz bir can" olup olma-

d›¤›n› da Allah bildirmedikçe, hiç kimse bilemez. Ancak burada Hz. Musa, tüm bu

sözleri Allah'›n dilemesiyle ve Allah kaderinde yazd›¤› için söylemektedir.
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Böylece ikisi (yine) yola koyuldular.
Nitekim bir çocukla karfl›laflt›lar , o he -
men tutup onu öldürüverdi. (Musa) De-

di ki: "Bir cana karfl›l›k olmaks›z›n,
tertemiz bir can› m› öldürdün? Andol -

sun, sen kötü bir ifl yapt›n." 
(Kehf Suresi , 74)



137

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

K ullar›na diledi¤i zaman sab›r gösterme gücünü veren, diledi¤i zaman da bu

gücü geri alan Allah't›r. Kuran'da müminlerin bu güzel özellikleri pek çok

ayette vurgulanmakta, ancak sabr› verenin Allah oldu¤u belirtilmektedir. Örne¤in

Bakara Suresi'nde Talut'un ordusunun savafl s›ras›nda sabr› Allah'tan diledikleri bil-

dirilir:

Onlar, Calut ve ordusuna karfl› meydana (savafla) ç›kt›klar›nda, dediler ki:

"Rabbimiz, üzerimize sab›r ya¤d›r, ad›mlar›m›z› sabit k›l (kayd›rma) ve ka-

firler toplulu¤una karfl› bize yard›m et." (Bakara Suresi, 250)

76. ayette ise Hz. Musa'n›n, meydana gelen bu durumdan Hz. H›z›r'›n rahat-

s›zl›k duydu¤unun fark›nda oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Hz. H›z›r'›n yapt›¤› hat›rlat-

malara ve sab›r gösteremeyece¤i yönünde kesinlik arz eden konuflmalar›na ra¤-

men, Hz. Musa ›srarla sab›r gösterece¤ini ifade etmifl, ancak iki olaydan sonra art›k

bir çözüm yolu bulmaya karar vermifltir. Bunun için de Hz. H›z›r'›n bu e¤itimden

vazgeçmemesine yönelik yeni bir ikna üslubu kullanm›flt›r.

Hz. Musa'n›n çekindi¤i konu Hz. H›z›r'›n onu e¤itmekten, ona çeflitli ö¤ütler-

le ders vermekten vazgeçmesi ihtimalidir. Bu nedenle de tek iste¤i, ona güvence ve

garanti vererek bu dersten vazgeçmesini engellemektir. Hz. Musa e¤itimin olabildi-

¤ince devam etmesini ve Hz. H›z›r gibi özel ilim verilmifl kutlu bir kuldan mümkün

oldu¤u kadar istifade edebilmeyi istemektedir. Bunun için de ikna edici bir flart kofl-

may› çözüm yolu olarak bulmufltur. 

Dedi ki: "Gerçekte benimle birlikte 
olma sabr›n› göstermeye kesinlikle güç ye -

tiremeyece¤ini ben sana söylemedim
mi?"(Musa:) "Bundan sonra sana bir fley
soracak olursam, art›k benimle arkadafll›k
etme. Benden yana bir özre ulaflm›fl olur -

sun" dedi. (Kehf Suresi , 75-76)
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Y ollar›na devam eden Hz. Musa ve Hz. H›z›r, girdikleri kasabada güzellikle

karfl›lanmam›fllard›r. Bu karfl›lamadan yapt›klar› yolculu¤un çok zorlu bir

yolculuk oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Çünkü kasaba halk› onlar› konuklamaktan, hatta

onlara yemek vermekten dahi kaç›nm›flt›r. 

Bu ayette Allah, do¤ruyu ve faydal› ilmi bulmak için her türlü zorlu¤a talip

olunmas›n›n makbuliyetine iflaret etmektedir. Hz. Musa da, Hz. H›z›r ile birlikte

olabilmek, onun ilminden istifade edebilmek ve ö¤ütlerinden faydalanabilmek için

her türlü zorlu¤a raz›d›r. Bu tüm inananlar için de bir ö¤üt niteli¤indedir. Müslü-

manlar da benzer bir durumla karfl›laflt›klar›nda ayn› kararl›l›¤› ve güzel ahlak› gös-

termelidirler. 

Ayette ayr›ca Hz. H›z›r'›n son derece yetenekli, maharetli ve süratli bir kimse

oldu¤una iflaret edilmektedir. Bu, hem daha önce gemiyi içindekilere hiç sezdirme-

den tahrip edebilmesinden, hem de duvar› infla ederken yapt›¤› iflin h›z›ndan ve da-

yan›kl›l›¤›ndan anlafl›lmaktad›r. Allah ayetinde "hemen onu infla etti" diye bildire-

rek bu h›za ve tecrübeye iflaret etmifltir. Ayr›ca Hz. H›z›r, gemiyi delerken de çok bü-

yük bir hüner göstermifltir. Gemiyi tahrip etmemifl, sadece birkaç küçük hasarla,

karfl› taraf›n be¤enmeyece¤i bir hale getirmifltir. Buradan Hz. H›z›r'›n duvar›n ve

geminin yap›ld›¤› malzemeye tam bir hakimiyeti oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

(Yine) Böylece ikisi yola koyuldu. Niha -
yet bir kasabaya gelip yemek istediler , fa -
kat (kasaba halk›) onlar› konuklamaktan
kaç›nd›. Onda (kasabada) y›k›lmaya yüz

tutmufl bir duvar buldular , hemen onu infla
etti . (Musa) Dedi ki: "E¤er isteseydin ger -
çekten buna karfl›l›k bir ücret alabilirdin."

(Kehf Suresi , 77)
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Ayetin devam›nda Hz. Musa üçün-

cü ve son kez Hz. H›z›r'a bir soru sor-

maktad›r. Oysa Hz. H›z›r ücret al›p al-

mamas› gerekti¤ini zaten Allah'›n ken-

disine verdi¤i ilimle gayet iyi bilmekte-

dir.

Bir kiflinin yapt›¤› ifl karfl›l›¤›nda

ücret almas› zarureti yoktur. Baz› du-

rumlarda ücret al›n›rken, baz›lar›nda

al›nmayabilir. Bu, duruma ve koflullara

göre de¤iflebilir. Mümin tüm yapt›klar›-

n› s›rf Allah r›zas› için yapar. Yapt›¤›

herhangi bir ifl ücretli olabildi¤i gibi üc-

retsiz de olabilir. Ücretli oldu¤unda da

al›nan para yine sadece Allah r›zas› için kullan›l›r. Ücret al›p almama karar›, elçi-

nin ya da peygamberin Allah'›n verdi¤i ilim ve emirler do¤rultusunda kendi tak-

diridir. 
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De ki: "fiüphesiz benim

namaz›m, ibadetlerim,

dirimim ve ölümüm

alemlerin Rabbi olan

Allah'›nd›r." 

(E'nam Suresi, 162)



H z. Musa'n›n sordu¤u bu son soru, aralar›nda ayr›lma vaktinin geldi¤inin de

bir iflareti niteli¤indedir. Zaten ayr›lma gerekçesini Allah Hz. Musa'ya söylet-

mifl, tek bir kez daha soru sorarsa ayr›lacaklar›na dair kendisi söz vermifltir. Gerek-

çeyi ise Hz. H›z›r aç›klam›flt›r. 

Hz. H›z›r bu ayette, Hz. Musa'ya "yorumu yap›lmad›¤› için sabredemedin" di-

yerek ö¤ütle aç›klamada bulunaca¤›n› söylemektedir. Bu sözleriyle tüm bunlar›n,

hikmetleri aç›klan›rsa sabredebilecek fleyler oldu¤unu ifade etmifltir. Yani e¤er Hz.

H›z›r ilk andan itibaren sorulan sorular›n hikmetlerini aç›klam›fl olsayd›, Hz. Musa

bunlara sab›r gösterebilirdi. Burada bir kez daha peygamberin veya mürflidin aç›k-

lamad›¤› konularda mutlak hay›r ve hikmet aranmas› gerekti¤i akla gelmektedir.

Hz. H›z›r ve Hz. Musa'n›n yol boyunca yaflad›klar›, ikisinin de kaderinde be-

lirlenmifl ve Allah Kat›nda yaz›lm›flt›r. Bunlar›n hiçbir flekilde farkl› yaflanmas› ihti-

mali yoktur. ‹kisinin ayr›lma an› da, t›pk› birleflme an› ve birleflme yeri gibi, Allah

Kat›nda bellidir. Allah ikisinin de kaderlerinde bu anlar› sonsuz evvelde belirlemifl-

tir.
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Dedi ki: "‹flte bu, benimle senin aranda
ayr›lma (zaman›)m›z. Sana, üzerinde

sab›r göstermeye güç yetiremeyece¤in bir
yorumu haber verece¤im." 

(Kehf Suresi , 78)



B u ayette görüldü¤ü gibi, ayr›lma karar›n› belirledikten sonra Hz. H›z›r olayla-

r›n hay›r ve hikmetlerini birer birer aç›klamaya bafllar. Birinci olayda Hz. H›-

z›r bir gemiyi delmifltir. Ancak bu gemiyi delmesinin çok önemli birkaç nedeni var-

d›r. 

Hz. H›z›r'›n bu davran›fl›n›n hikmetlerini aç›klamadan önce, onun merhametli

karakteri üzerinde durmak gerekir. Hz. H›z›r hemen yoksullar›n yard›m›na kofl-

mufl, onlar›n s›k›nt› içine düflmelerini, zorba kimselerden zulüm görmelerini engel-

lemek istemifltir. Bu hareketi onun, yoksul ve ihtiyaç içinde olanlara karfl› duydu¤u

muhabbeti, flefkatli ve merhametli karakterini ortaya koymaktad›r. Allah'›n Rah-

man ve Rahim s›fatlar› Hz. H›z›r üzerinde yo¤un bir flekilde tecelli etmektedir. Bu,

müminleri inkarc›lardan ay›ran üstün bir özelliktir. Allah, Beled Suresi'nde flu flekil-

de bildirir:

Sarp yokuflun ne oldu¤unu sana ö¤reten nedir? 

Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir;

Ya da açl›k gününde doyurmakt›r,

Yak›n olan bir yetimi,

Veya sürünen bir yoksulu.

Sonra iman edenlerden, sabr› birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti

birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

‹flte bunlar, sa¤ yan›n adamlar›d›r. (Beled Suresi, 12-18)

142

KEHF SURES‹ 'NDEN AH‹R ZAMANA ‹fiARETLER

"Gemi, denizde çal›flan yoksullar›nd› ,
onu kusurlu yapmak istedim, (çünkü)
ilerilerinde, her gemiyi zorbal›kla ele

geçiren bir kral vard›." 
(Kehf Suresi , 79)
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Merhamet, müminlere düflkünlük ve flefkat Allah'›n peygamberlerinin ve elçi-

lerinin de en dikkat çeken özellikleridir. Allah'›n üstün ilme sahip kullar›ndan biri

olan Hz. H›z›r da tüm elçiler gibi flefkatli ve merhametli, Allah'›n Kat›ndan rahmet

verdi¤i bir insand›r. O nedenle de yoksulluk ve ihtiyaç içinde olan bu insanlara yar-

d›m etmek için hemen gemilerinde bir delik açm›fl, böylece gemiyi eksik ve kusur-

lu göstererek zalimlerin el koymas›ndan kurtarm›flt›r. 

Hz. H›z›r'›n gemiyi deliflinde de çok büyük bir ak›l, feraset, basiret ve ileri gö-

rüfllülük hemen dikkati çekmektedir. Çünkü gemiyi makul ölçülerde, tekrar tamir

edildi¤inde kolayca kullan›labilecek flekilde tahrip etmifltir. Böylece gemiyi gören

kifli kusurlu zannedecek ve el koymaktan vazgeçecektir. Ancak gemi sahipleri zor-

ba kiflilerin mallar›n› gasp etme tehlikesi ortadan kalkt›ktan sonra gemiyi kolayl›k-

la yeniden tamir edip, kullanabilecek hale getireceklerdir. 

Ayette dikkat çekilen bir di¤er önemli konu ise, yoksul halk›n bulundu¤u böl-

gede zorba bir rejim olmas›d›r. Yap›lan uygulamalardan anlafl›ld›¤› kadar›yla, bu,

bir dikta rejimi olabilir. Bu bölgedeki despot yönetim, iman edenlerin mallar›n› bir

gerekçe göstermeden gasp ediyor olabilir. Bu nedenle de müminler zorluk içinde

yafl›yor ve bu durumdan bir ç›k›fl yolu bulmakta zorlan›yor olabilirler. 

‹nsanlar›n mallar›n›n bu flekilde gerekçe gösterilmeden gasp edilmesi, eski dö-

nemlerdeki despot derebeylik veya monarflilerde veya ça¤›m›zdaki faflist ve komü-

nist rejimlerde s›kça görülen bir uygulamad›r. Söz konusu totaliter yönetimler, sa-

vunmas›z halklar›n mallar›na el koyarak, onlar› açl›k ve yokluk içinde b›rakm›fllar-

d›r. Bu örnek zorba yönetim anlay›fl›n›n tarihin en eski dönemlerinden beri gelen bir

düflünce oldu¤unun da bir delilidir. 

Stalin döneminde açl›¤a terk edilmifl çocuklar.
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A yette çocu¤un ailesinin mümin kimseler oldu¤u haber verilmektedir. Bu bilgi

ile, o devirde de hak dinin oldu¤una iflaret edilmektedir. 

Hz. H›z›r'›n çocu¤un can›n› almas›yla ilgili ayetler incelenirken vurgulanmas›

gereken bir di¤er konu ise çocu¤un ölümünün Allah'›n bir takdiri oldu¤udur. O ço-

cu¤un ölümünü Allah kaderinde yer ve zaman olarak yazm›flt›r. Allah "Sizi çamur-

dan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O'dur. Ad› konulmufl ecel, O'nun Kat›nda-

d›r." (Enam Suresi, 2) ayetiyle insanlara bu gerçe¤i hat›rlatmaktad›r. Kuran'da bildi-

rildi¤i gibi her insan›n can›n› melekler al›r. Allah, Enfal Suresi'nde bu gerçe¤i flu fle-

kilde bildirir:

Melekleri, onlar›n yüzlerine ve arkalar›na vurarak: "Yak›c› azab› tad›n" diye

o inkar edenlerin canlar›n› al›rken görmelisin. (Enfal Suresi, 50)

Ancak meleklerin can› almas› da bir sebeptir, gerçekte ise can› alan ancak

Allah't›r. Kuran'da bu konuyla ilgili Hz. ‹brahim'in samimi duas› flöyle örnek veril-

mifltir:

"Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur;"

"Bana yediren ve içiren O'dur;"

"Hastaland›¤›m zaman bana flifa veren O'dur;"

"Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O'dur,"

"Din (ceza) günü hatalar›m› ba¤›fllayaca¤›n› umdu¤um da O'dur;"

"Çocu¤a gelince, onun anne ve babas›
mü'min kimselerdi. Bundan dolay› , onun

kendilerine azg›nl›k ve inkar zorunu 
kullanmas›ndan endifle edip-korktuk." 

(Kehf Suresi , 80)
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"Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) ba¤›flla ve beni salih olanlara kat." (fiu-

ara Suresi, 78-83)

Allah bu çocu¤un can›n›n al›nmas›n› Hz. H›z›r'›n eliyle takdir etmifltir. Ancak

Hz. H›z›r olmay›p, baflka biri de bu ölüme bir vesile olabilirdi. Bir kaza sonucu, kal-

binin durmas› nedeniyle ya da düflüp bafl›n› yaralayarak bir anda hayat›n› yitirebi-

lirdi. Allah'›n "... Onlar›n ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler, ne de öne al›-

nabilirler" (Nahl Suresi, 61) ayetiyle bildirdi¤i gibi bir kiflinin eceli geldi¤i zaman,

bu tarihi kimsenin engellemesi ya da öne almas› mümkün de¤ildir. Ayr›ca bu olay-

da Allah, ölüm meleklerini görünmeyen sebep k›lm›fl, görünen yüzünde ise, Hz. H›-

z›r çocu¤un can›n› al›yor gibi göstermifltir. Gerçekte ise Hz. H›z›r vahiyle hareket

eden bir insand›r ve Allah'›n emrinin d›fl›na kesinlikle ç›kamaz. Allah dilemedikçe,

kendi iradesiyle birfley yapmas› mümkün de¤ildir. Allah bu çocu¤un can›n› almak

için onu vesile etmifltir.

Ayn› durum Hz. Musa'n›n can›n› ald›¤› kifli için de geçerlidir. Ayetlerde bu

olay flu flekilde bildirilir:

(Musa) Halk›n›n haberi olmad›¤› bir zamanda flehre girdi, orda kavga et-

mekte olan iki adam buldu; bu kendi taraftarlar›ndan, flu da düflmanlar›n-

dan. Derken taraftarlar›ndan olan, düflmanlar›ndan olana karfl› ondan yar-

d›m istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk att› ve iflini bitiriverdi. (Sonra

da:) "Bu fleytan›n iflindendir; o, gerçekten aç›kca sapt›r›c› bir düflmand›r" de-

di. Dedi ki: "Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, art›k beni

ba¤›flla." Böylece (Allah) onu ba¤›fllad›. fiüphesiz. O, ba¤›fllayand›r, esirge-

yendir. (Kasas Suresi, 15-16)

Hz. Musa yard›m etmek için kavga eden iki kiflinin aras›na girmifl, ancak iste-

medi¤i bir olay gerçekleflmifl ve bir kiflinin can›n› alm›flt›r. Ancak burada da Hz.

Musa'n›n sadece bir vesile oldu¤unu unutmamak gerekir. Görünüflte o adam Hz.

Musa'n›n att›¤› yumruk ile hayat›n› yitirmifltir. Ama Hz. Musa yaln›zca görünürde-

ki sebeptir. Allah bu kiflinin can›n› almak için Hz. Musa'y› vesile etmifltir. Görün-

mezdeki vesileler ise yine ölüm melekleridir. Allah ayetlerinde onlar›n can› almak-

la sorumlu olduklar›n› bildirmektedir. As›l can› alan ise Allah't›r. 

‹nsan ne kadar direnirse dirensin, nereye s›¤›n›rsa s›¤›ns›n, nereye kaçarsa kaç-

s›n, asl›nda fark›nda olmadan her an kendi ölümüne do¤ru ilerler. Allah, "Evleriniz-

de olsayd›n›z da üzerlerine öldürülmesi yaz›lm›fl olanlar, yine devrilecekleri yer-

lere gidecekti. (Bunu) Allah, sinelerinizdekini denemek ve kalplerinizde olan›

ar›nd›rmak için (yapt›). Allah, sinelerin özünde sakl› duran› bilendir." (Al-i ‹mran

Suresi, 154) ayetiyle hiçbir insan›n ölümden kaçamayaca¤›n› hat›rlatmaktad›r.
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‹nsan›n önünde baflka bir tercih veya ç›k›fl yolu yoktur. Eceli geldi¤inde ne yö-

ne dönerse dönsün, nereye kaçarsa kaçs›n ölüm melekleriyle mutlaka karfl›laflacak-

t›r. Kaderde belirlenmifl bir anda ve yerde ölüm onu mutlaka yakalayacakt›r. Ku-

ran'da, bu s›r flöyle haber verilir:

De ki: "Elbette sizin kendisinden kaçt›¤›n›z ölüm, flüphesiz sizinle karfl›lafl›p-

buluflacakt›r. Sonra gayb› da, müflahede edilebileni de bilen (Allah)'a döndü-

rüleceksiniz; O da size yapt›klar›n›z› haber verecektir." (Cuma Suresi, 8)

Her nerede olursan›z ölüm sizi bulur. Yüksekçe tahkim edilmifl flatolarda ol-

san›z bile... (Nisa Suresi, 78)

Hz. H›z›r ise ileride inkarc›lardan olaca¤›na dair kesin bilgiye sahip oldu¤u bir

çocu¤u, Allah'›n emriyle öldürmektedir. O çocu¤un hem ailesine ve çevresine zul-

metmesini engellemek, hem de günahlara bo¤ulmas›na mani olmak istemektedir.

Bunun için önceden tedbir almaktad›r. 

Bu tren kazas›nda ölen insanlar da kazadan birkaç dakika öncesine kadar ölüm
kelimesini ak›llar›na dahi getirmemifl olabilirler.
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‹ nsanlar›n büyük bir bölümü ölüm, yak›nlar›n› kaybetme gibi olaylar›n hay›r ve

hikmet yönünü görmekte zorlan›rlar. Oysa dünya üzerinde gerçekleflen her

olayda oldu¤u gibi, ölümde de çok büyük hikmetler ve hay›rlar gizlidir. Bu hikmet-

lerden biri ayette "Allah'›n daha güzelini ve daha temizini vermek" istedi¤i flek-

linde bildirilmektedir. Allah Kuran ahlak›n› yaflamamakta ve inkarda direnen top-

luluklar› flu flekilde uyarmaktad›r:

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah

(yerine) Kendisi'nin onlar› sevdi¤i, onlar›n da Kendisi'ni sevdi¤i mü'minle-

re karfl› alçak gönüllü, kafirlere karfl› ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda

cehd eden (çaba harcayan) ve k›nay›c›n›n k›namas›ndan korkmayan bir top-

luluk getirir. Bu, Allah'›n bir fazl›d›r, onu diledi¤ine verir. Allah (rahmetiy-

le) genifl oland›r, bilendir. (Maide Suresi, 54)

Rabbin, hiçbir fleye ihtiyac› olmayan rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir

ve dilerse, sizi bir baflka kavmin soyundan (infla edip) var etti¤i gibi yerini-

ze bir baflkas›n› getirir. (Enam Suresi, 133)

Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz
olmak bak›m›ndan daha hay›rl›s› ,  merha -
met bak›m›ndan da daha yak›n olan›n›

vermesini diledik." 
(Kehf Suresi , 81)
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Hz. H›z›r'›n Güzel Ahlak›
Hz. H›z›r ve Hz. Musa k›ssas› detayl› olarak tefekkür edildi¤inde her ayet-

te Hz. H›z›r'›n karakterine dair önemli iflaretler bulundu¤unu anlar›z. Bu özel-

likleri kitab›n önceki bölümlerinde detayl› olarak inceledik. Ancak burada tüm

bu özellikler maddelefltirilmifl ve delilleriyle birlikte biraraya getirilmifltir. Ama-

c›m›z Hz. H›z›r'›n ayetlerde belirtilen karakter özelliklerini bir bütün halinde

görmektir:

Hz. H›z›r'›n Allah'›n Emirlerini Tereddütsüz Uygulamas›

Kehf K›ssas›'nda Hz. H›z›r'›n en çok dikkat çeken özelli¤i bir vahiy ald›¤›n-

da hiç tereddüt etmeden bunu yerine getirmesi ve Allah'›n emirlerini uygulama-

daki titizli¤idir. 

Hz. H›z›r'›n Merhamet ve fiefkati

Yard›ma ihtiyac› olan, yoksula, yetime ve zay›f b›rak›lanlara hemen yard›-

ma koflmas›, onun flefkat ve merhametinin en güzel delilleridir. 

Hz. H›z›r'›n ‹man Edenlere Düflkünlü¤ü ve Yard›msever-

li¤i

Hz. H›z›r iman edenlere olan düflkünlü¤ünden dolay› mümin olan bir an-

ne ve baban›n  hemen yard›m›na koflmaktad›r. 

Hz. H›z›r'›n Akl›, Feraseti ve ‹leri Görüfllü Olmas›

Ald›¤› tedbirler ve inkar edenlere kurdu¤u tuzaklar Hz. H›z›r'›n akl›n›n ve

ferasetinin birer delili niteli¤indedir. 

Hz. H›z›r'›n Tevekkülü

Hiçbir zorluktan etkilenmemesi, her olay›n Allah Kat›nda yaz›lm›fl bir ka-

der üzere gerçekleflti¤ini bilmesinden kaynaklanmaktad›r. 

Yukar›da sayd›¤›m›z özellikler Hz. H›z›r'›n Kuran ayetlerinde bize bildiri-

len özellikleridir. Bunun yan›s›ra kendisi Allah'›n rahmet etti¤i, hikmet verdi¤i,

Kat›ndan bir ilimle destekledi¤i üstün ahlaka sahip bir kimsedir. Hz. H›z›r, Hz.

Musa ile oldu¤u dönem boyunca onu en güzel flekilde e¤itmifl, hem sözlü ola-

rak hem de hal olarak ona çok önemli ö¤ütlerde bulunmufltur. Sabr›yla, kararl›-

l›¤›yla, yard›msever olufluyla, olgunlu¤uyla ona örnek olmufl, yaflad›¤› olaylar›n

ard›nda hikmet aramay› ö¤retmifltir.
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H z. H›z›r'›n aç›klad›¤› son hikmet ise öksüz çocuklara ait olan duvar› infla et-

mesi ile ilgilidir. 

Bu ayette salih müminlere ait öksüz ve yetim çocuklar›n korunmalar›na dikkat

çekilmektedir. Allah yetimler hakk›nda Bakara Suresi'nde flu flekilde buyurmakta-

d›r:

... Ve sana yetimleri sorarlar. De ki: "Onlar› ›slah etmek (yararl› k›lmak) ha-

y›rl›d›r. E¤er onlar› aran›za katarsan›z, art›k onlar sizin kardefllerinizdir.

Allah bozgun (fesad) ç›karan› ›slah ediciden bilir (ay›rdeder). E¤er Allah di-

leseydi size güçlük ç›kar›rd›. fiüphesiz Allah güçlü ve üstün oland›r, hüküm

ve hikmet sahibidir." (Bakara Suresi, 220)

Ayette de bildirildi¤i gibi iman edenler yetimlerin hakk›n› korumada, onlar›n

ahlak›n› güzellefltirmede azami titizlik gösterirler. Bu onlar›n güzel ahlaklar›n›n,

Allah'›n emir ve tavsiyelerini uygulamadaki titizliklerinin bir sonucudur. Müslü-

manlar, "Hay›r olarak infak edece¤iniz fley, anne-babaya, yak›nlara, yetimlere,

yoksullara ve yolda kalm›flad›r. Hay›r olarak her ne yaparsan›z, Allah onu flüphe-

siz bilir" (Bakara Suresi, 215) ayetinde bildirildi¤i gibi yetimlere infakta bulunurlar.

"Kendileri, ona duyduklar› sevgiye ra¤men yeme¤i, yoksula, yetime ve esire ye-

"Duvar ise , flehirde iki öksüz çocu¤undu,
alt›nda onlara ait bir define vard›; babalar›
salih biriydi. Rabbin diledi ki , onlar ergin -
lik ça¤›na eriflsinler ve kendi definelerini
ç›kars›nlar; (bu,) Rabbinden bir rahmettir .

Bunlar› ben, kendi iflim (özel görüflüm)
olarak yapmad›m. ‹flte , senin sab›r göster -
meye güç yetiremedi¤in fleylerin yorumu." 

(Kehf Suresi , 82)
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dirirler" (‹nsan Suresi, 8) ayetinde ise kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile, önce-

likle onlar› koruyup kollad›klar› bildirilmifltir. Allah yetimlere zulmedenleri ise Ni-

sa Suresi'nde flu flekilde uyarmaktad›r:

Gerçekten, yetimlerin mallar›n› zulmederek yiyenler, kar›nlar›na ancak atefl

doldurmufl olurlar. Onlar, ç›lg›n bir atefle gireceklerdir. (Nisa Suresi, 10)

Hz. H›z›r da ‹slam ahlak›n›n bir gere¤i olarak yetim çocuklar›n gelece¤ini dü-

flünmekte ve onlar için çok önemli bir yat›r›m yapmaktad›r. E¤er Hz. H›z›r duvar› ta-

mir etmeseydi, duvar y›k›l›p yetim çocuklar›n babalar›na ait hazine ortaya ç›kacak,

çocuklar›n mallar› da zalim kimseler taraf›ndan ya¤malanacakt›. ‹flte bu nedenle Hz.

H›z›r hazine için, çocuklar ergenli¤e eriflinceye kadar korunup, gizlenebilecek sa¤-

lam bir yer yapm›fl, onlar›n gelecekleri için önemli bir tedbir alm›flt›r. 

Hz. H›z›r'›n yoksullara ve yetimlere gösterdi¤i bu flefkat ve merhamet daha ön-

ce de vurgulad›¤›m›z gibi Allah'›n Rahim (sonsuz merhamet sahibi) s›fat›n›n bir te-

cellisidir. Hz. H›z›r'›n bu duvar› sa¤lam infla etmesi ile çocuklar›n mallar›n› koru-

mak için güçlü bir tedbir alman›n önemine iflaret edilmektedir. Hz. H›z›r Allah'a te-

vekkül göstermifl ve bu nedenle de çocuklar için çok sa¤lam, Allah Kat›nda belirlen-

mifl zamana kadar zarar görmeyecek, muhkem bir duvar infla etmifltir. 

Ayr›ca bir duvar›n y›k›lmas› baflta oradan geçen insanlar olmak üzere çevresin-

deki bitkilere, yak›nlar›nda olan hayvanlara çok büyük zarar verip, ölüm ya da ya-

ralanmalara neden olabilir. Bu ayette de y›k›k duvarlar›n tekrar infla edilirken sa¤-

lam yap›lmalar› gerekti¤ine iflaret ediliyor olabilir. 

Ayette ayr›ca Hz. H›z›r'›n "Bunlar› ben, kendi iflim (özel görüflüm) olarak

yapmad›m" dedi¤ine dikkat çekilmektedir. Bu, daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi,

Hz. H›z›r'›n herfleyi yapan›n Allah oldu¤unu, herfleyin kaderde olup bitti¤ini bildi-

¤ini gösteren bir konuflmad›r. Hz. H›z›r hiçbir karar› kendi dilemesiyle yapmad›¤›-

n› en güzel flekilde ifade etmektedir. 



A yetin bafl›nda geçen bu "ö¤üt ve hat›rlatma" ifadesi son derece önemlidir.

Çünkü tarih boyunca Hz. Zülkarneyn k›ssas› çeflitli yorumcularca çok farkl›

flekillerde yorumlanm›flt›r.

Ancak Allah Hz.Zülkarneyn k›ssas›n›n ilk ayetinde bu k›ssan›n aktar›lmas›n›n

hikmetlerinden baz›lar›n› bizlere aç›kça bildirmektedir: Müminlere bir hat›rlatma,

ö¤üt verme ve hikmet bildirme...

Kehf Suresi'ndeki di¤er k›ssalarda oldu¤u gibi, Hz. Zülkarneyn k›ssas›nda da

müminlere ‹slam ahlak›n›n örnekleri verilmekte, ibret al›nacak olaylar aktar›lmak-

tad›r. Ayetlerde anlat›lanlar çok aç›kt›r ve anlafl›lmas› çok kolayd›r. Ayetlerin okun-

du¤u anda anlafl›lan anlam›, bu k›ssalar› tefekkür etmemiz ve bir ders ç›karabilme-

miz için yeterlidir. Allah Hud Suresi'nde flu flekilde buyurmaktad›r:

Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayetleri muhkem k›l›nm›fl, sonra hüküm ve hikmet sahi-

bi ve herfleyden haberdar olan (Allah) taraf›ndan birer birer (bölüm bölüm)

aç›klanm›fl bir Kitap't›r (ki:) (Hud Suresi, 1)

Bu durumda iman eden bir insan›n yapmas› gereken, Kuran ayetlerini samimi-

yetle, ders ve ibret alma kast›yla okumakt›r. Allah "Kuran ayetlerinin apaç›k oldu¤u-

nu" (Hac Suresi, 16) pek çok ayetinde bildirmifltir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

Ramazan ay›... ‹nsanlar için hidayet olan ve do¤ru yolu ve (hak ile bat›l› bir-

birinden) ay›ran apaç›k belgeleri (kapsayan) Kur'an onda indirilmifltir... (Ba-

kara Suresi, 185)

...Size Allah'tan bir nur ve apaç›k bir Kitap geldi. Allah, r›zas›na uyanlar›

bununla kurtulufl yollar›na ulaflt›r›r ve onlar› Kendi izniyle karanl›klardan

nura ç›kar›r. Onlar› dosdo¤ru yola yöneltip-iletir. (Maide Suresi, 15-16)
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Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn
hakk›nda sorarlar. De ki: "Size, ondan
'ö¤üt ve hat›rlatma olarak' (baz› bilgi -

ler) verece¤im. 
(Kehf Suresi , 83)
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K ehf Suresi'nin 84. ayetinde Allah sapasa¤lam bir iktidar›n önemine dikkat çek-

mektedir. Bir ülkedeki iktidar›n hem ekonomik, hem siyasi, hem politik, hem

de askeri aç›dan güçlü olmas› son derece önemlidir. Aksi durumda, yani her an y›-

k›lacak gibi çürük bir iktidar›n varl›¤›nda, ülke çok ciddi sorunlarla karfl› karfl›ya

gelebilir. Öncelikle d›fl düflmanlar bu ülkeyi daha güçsüz hale getirmeye çal›fl›rlar.

‹çteki muhalefet ise zaten zay›flam›fl olan iktidar› daha da güçten düflürmek için ça-

ba sarf etmeye bafllar. Bunlar›n sonucu olarak ekonomik sorunlar, ayaklanmalar, is-

yanlar bafllar ve ülke bir anda büyük bir kaosun içine sürüklenir. Ancak ayetlerde

Hz. Zülkarneyn'in ülkesinde bu sorunlar›n yaflanmad›¤›, iktidar›n›n çok sa¤lam,

ak›lc› ve güçlü oldu¤u anlafl›lmaktad›r.  

Allah ayette geçen, "ona herfleyden bir yol (sebep) verdik" ifadesiyle Hz. Zül-

karneyn'e herfleye çözüm ve çare bulma gücü verdi¤ine dikkat çekmektedir. Hz.

Zülkarneyn çok ak›ll›, ferasetli ve basiret sahibi bir mümindir. Allah'›n verdi¤i bu

üstün özellikler sayesinde karmafl›k gibi gözüken her türlü soruna hemen çözüm

bulmakta, aksakl›klar› gidermektedir. Allah herfleyde onun yolunu açm›fl, onu üs-

tün bir ilimle desteklemifltir. Nitekim k›ssan›n devam›nda da görülece¤i gibi, onun

bu özelli¤i insanlar taraf›ndan da bilinmekte, bu nedenle kendisi sürekli fikri soru-

lan, dan›fl›lan ve kendisinden yard›m istenilen bir kifli olarak tan›nmaktad›r.

Gerçekten, Biz ona yeryüzünde
sapasa¤lam bir iktidar verdik ve ona

her fleyden bir yol (sebep) verdik. O da,
bir yol tuttu. 

(Kehf Suresi , 84-85)
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A yetten Hz. Zülkarneyn'in ilk önce bat›ya do¤ru gitti¤i anlafl›lmaktad›r. Güne-

flin batt›¤› yer olarak tarif edilen bu bölge, dünyan›n en bat› noktas› olabilir.

E¤er Avrupa k›tas› esas olarak al›n›rsa bu bölge, Avrupa k›tas›n›n en uç noktas›n›

oluflturan ‹spanya ve Cebelitarik Bo¤az› civar› olabilir. Afrika k›tas› esas olarak al›-

n›rsa bu kez de bu k›tan›n en bat›daki noktalar› olan Moritanya ve Senegal gibi böl-

gelere iflaret etti¤i düflünülebilir. Ancak harita ölçü al›nd›¤›nda en bat› noktan›n Af-

rika k›tas›na iflaret ediyor olmas› muhtemeldir. (En do¤rusunu Allah bilir). 

Ayetlerde Hz. Zülkarneyn'in yöneldi¤i bu bat› bölgesini tarif ederken kullan›-

lan bir di¤er tan›m ise "kara çamurlu göze" ifadesidir. Bu ifadenin Arapças› "aynin

hami'e"dir. Bu ifadedeki "ayn" kelimesi "göz, p›nar, çeflme, kaynak" anlamlar›na gel-

mektedir. "Hamie" kelimesi ise "siyah çamur, balç›k, bulan›k, çamurlu" manalar›n-

dad›r. 

Hz. Zülkarneyn'in yöneldi¤i bat›daki bölgenin Afrika olabilece¤ine Bediüzza-

man Said Nursi de iflaret etmektedir. Bediüzzaman flu flekilde tarif etmektedir: 

Zülkarneyn'in ma¤rib (bat›) taraf›na seyahat›, fliddet-i hararet zaman›nda ve

batakl›k taraf›na ve Günefl'in gurub avan›na ve volkanl› bir da¤›n f›flk›rmas›

vaktine tesadüf etti¤ini beyan etmekle, Afrika'n›n tamam istilâs› gibi çok ibret-

li mes'elelere iflaret eder... Hem çeflme (ayn), teflbihtir. Uzaktan büyük bir de-

niz, küçük bir havuz gibi görünür. Hararetten ç›kan sis ve buharlar ve batak-

l›klar arkas›nda görünen bir denizi, çamur içinde bir çeflmeye teflbihi ve Arab-

Sonunda güneflin batt›¤› yere kadar ulaflt› ve
onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldu,

yan›nda bir kavim gördü. Dedik ki: "Ey
Zu'l-Karneyn, (istiyorsan onlar›) ya azaba

u¤rat›rs›n veya içlerinde güzelli¤i (geçerli il -
ke) edinirsin." 

(Kehf Suresi , 86)
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ça hem çeflme, hem Günefl, hem göz manas›nda olan "ayn" kelimesi, esrar-› be-

lâgatça gayet manidar ve münasibdir... 

Bat›y› kuflatan denize çamurlu bir çeflme tabiri, Zülkarneyn'e nisbeten uzakl›k

noktas›nda o büyük denizi bir çeflme gibi görmüfl. Kuran'›n nazar› ise herfleye

yak›n oldu¤u cihetle, Zülkarneyn'in galat-› his nevindeki nazar›na göre baka-

maz, belki Kur'an semavata bakarak geldi¤inden Küre-i Arz'› kâh bir meydan,

kâh bir saray bazan bir beflik, bazan bir sahife gibi gördü¤ünden; sisli, buharl›

koca bat›y› kuflatan atlas denizini bir çeflme tabir etmesi, azamet-i ulviyetini

gösteriyor.5 

Güneflin deniz kenar›nda bat›fl›n› uzaktan izleyen bir kifli, günefli denize giri-

yormufl gibi görür. Ya da da¤›n arkas›ndan günefl batarken, uzaktan bak›ld›¤›nda

sanki günefl da¤a giriyormufl gibi hissedilir. Bu kiflinin bulundu¤u yere ve bak›fl aç›-

s›na ba¤l›d›r. 

Hz. Zülkarneyn ayette tarif edilen bölgeye ulaflt›¤›nda orada bir toplulukla

karfl›lafl›r. O toplulu¤a karfl› nas›l davranmas› gerekti¤ini ise Allah ona bildirir. E¤er

o topluluk kendisine biat ederse ve Müslümanca yaflarsa, onlara iyilikle davrana-

cakt›r. Ancak e¤er Allah'›n hükümlerine karfl› ç›kar, ‹slam'a tabi olmaz ve fitne ç›ka-
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r›rlarsa o zaman ona göre bir karfl›l›k alacaklard›r.

Hz. Zülkarneyn'in verece¤i karfl›l›k hukuki bir karfl›l›kt›r. Güzellikle ve iyilikle

davranana güzel karfl›l›k verilirken, kötülü¤ü, zulmü ve isyan› yol edinenlere de ona

göre bir karfl›l›k verilecektir. Bu karfl›l›¤›n nas›l olaca¤› ise hakimin yetkisindedir. Bu

ifadeden Hz.Zülkarneyn'in devlet baflkanl›¤› görevinin yan› s›ra hakimlik yetkisine

de sahip oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Hz. Zülkarneyn, o dönemde mevcut olan ceza hu-

kukuna göre ya hapis cezas›, ya gözalt›, ya da baflka bir ceza uygulamaktad›r. 

Ayr›ca bu ayetteki ifadelerden, Hz. Zülkarneyn'in ülkesinde devlet baflkanl›¤›

sistemi oldu¤u da anlafl›lmaktad›r. Lider olan Hz.Zülkarneyn tek hakim güçtür,

devlet baflkan›d›r, yarg› hakk›n› elinde bulunduran bir hakim konumu da bulun-

maktad›r.

E¤er kötülükle davranan bu kifli ya da

gruplar isyanda bulunuyor, direnifle geçiyor

ve sald›r›lar düzenliyorlarsa, o zaman devlet

kendisini tüm güçleriyle korumaktad›r. Ayet-

te geçen "azap" kelimesiyle de devletin kendi-

ni savunmas›na iflaret ediliyor olabilir. Bu ce-

zaland›rma yöntemlerinin üzerinde durulur-

ken, Hz.Zülkarneyn'in askeri ve polisiye gü-

cüne, kolluk kuvvetlerine de iflaret edilmekte-

dir. 

Ayette geçen "göze" kelimesi baz› yo-

rumcular taraf›ndan farkl› flekillerde tefsir

edilmektedir. Buna göre, Hz. Zülkarneyn "se-

bep" arac›l›¤›yla uzayda bir yolculuk yapm›fl

ve Günefl'i bir "karadelik"in içine girerken

görmüfltür. Karadelikler günefllerin batt›klar›, yani içinde yok olduklar›, ölen y›ld›z-

lard›r. Baz› ölen y›ld›zlar büzülmekte, küçük bir hacim içinde çok yo¤un bir mad-

deyi bar›nd›rmaktad›rlar. Günefl'ten 3 kat büyük olan bu y›ld›zlar, sadece birkaç ki-

lometre çap›ndad›rlar. Böyle olunca da çekim güçleri muazzam bir flekilde artmak-

ta, ›fl›¤›, sesi hatta zaman› bile yutmaktad›rlar. Kendisine yak›n olan y›ld›zlar› içine

çekmekte ve içine çekti¤i her y›ld›zla çekim güçleri bir kat daha artmaktad›r.6

Karadelikler kendilerine yaklaflan cisimleri yutmalar› sebebiyle "karabatakl›k"

fleklinde düflünülmektedirler ve ›fl›mamalar› sebebiyle de "karadelik" ad›n› almak-

tad›rlar. 
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A yette geçen ifadelerden Hz. Zülkarneyn'in Müslüman bir idareci, devletinin

ise Müslüman bir devlet oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Hz. Zülkarneyn konuflma-

lar›nda hemen Allah'› ve ahiret gününü hat›rlatmakta yani onlarla Müslümanca ko-

nuflmaktad›r. 

Hz. Zülkarneyn'in vurgulad›¤› bir di¤er konu ise zulmün karfl›l›¤›n›n o zaman-

ki hukuka göre belirlendi¤idir. Ayette geçen azapland›rmadan kas›t -yukar›da da

ifade etti¤imize benzer- cezai yapt›r›mlard›r. Allah o dönemde, inkar eden toplulu-

¤un bu dünyadaki azab›n›, Hz. Zülkarneyn'in eliyle takdir etmifltir. Ancak bu azap,

yapt›klar› zulme karfl›l›k olarak dünya hayat›nda verilen bir cezad›r. Rabbimizin

"Ahiret azab› ise, muhakkak çok daha büyüktür; bir bilseler" (Kalem Suresi, 33)

ayetinde de bildirdi¤i gibi ahiretteki karfl›l›k çok daha fliddetli, çok daha çetindir. 

Allah'›n varl›¤›n› ve ahireti inkar eden, Kuran'›n hükümlerini yalanlayan her

insan, hem dünyada hem de ahirette mutlaka hak etti¤i karfl›l›¤› görecektir. Nitekim

tarih boyunca pek çok kavim dünya hayat›nda büyük azaplara u¤rat›lm›flt›r. Elçile-

rin Allah'a imana davet ettikleri kavimlerden bu daveti reddedenler dünya hayat›n-

daki azapla karfl›laflm›flt›r. Allah bu kavimlerin helaklar›n› haber verdi¤i ayetlerde,

ahiret azab›n›n çok daha fliddetli oldu¤unu da hat›rlatm›fl, insanlara as›l çekinmele-

ri gereken azab›n ahiret azab› oldu¤unu bildirmifltir. Ayetlerde Allah flöyle bildirir:

Böylece Biz de onlara dünya hayat›nda afla¤›lanma azab›n› tadd›rmak için, o

u¤ursuz günlerde üzerlerine 'kulaklar› patlatan bir kas›rga' gönderdik. Ahi-

Dedi ki: "Kim zulmederse Biz onu
azabland›raca¤›z, sonra Rabbine

döndürülür , O da onu görülmemifl bir
azabla azabland›r›r ." 

(Kehf Suresi , 87)
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ret azab› ise daha (büyük) bir afla¤›lanmad›r. Ve onlara yard›m edilmeye-

cektir. (Fussilet Suresi, 16)

‹flte Biz ölçüsüzce davrananlar› ve Rabbinin ayetlerine inanmayanlar› böy-

le cezaland›r›r›z; ahiretin azab› ise gerçekten daha fliddetli ve daha sürekli-

dir. (Taha Suresi, 127)

Ayette cehennemde inkarc›lar›n karfl›laflaca¤› bu azap "görülmemifl bir azap"

olarak tarif edilmektedir. Bu kelimeyle, ahiret azab›n›n insanlar›n dünyada karfl›-

laflt›¤›, görüp, bildikleri her türlü azaptan çok daha fliddetli oldu¤una iflaret edil-

mektedir. O nedenle insanlar›n dünyada karfl›laflt›klar› azaplardan önce ahiret aza-

b›n› düflünmeleri ve bundan korkmalar› gerekmektedir. Bu fliddetli korku insanla-

r›n yapt›klar› hatalardan dolay› tevbe etmelerine ve inkardan vazgeçip, kendilerini

Allah'a teslim etmelerine vesile olabilir. 
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B u ayetten Hz. Zülkarneyn'in sadece bir devlet adam› ve hakim de¤il, ayn› za-

manda tebli¤ci bir Müslüman, bir mürflid oldu¤u da anlafl›lmaktad›r. Tebas›

alt›ndaki insanlar› e¤itti¤i, onlara Allah'›n r›zas›na uygun tarzda hükmetti¤i aç›kça

anlafl›lmaktad›r. 

Hz. Zülkarneyn, karfl›laflt›¤› toplulu¤u hemen Allah'a imana, samimiyete, Ku-

ran'da bildirilen salih amelleri, ibadetleri yerine getirmeye davet etmektedir. Bu ki-

flileri teflvik etmek için dünya ve ahiret hayat›ndaki karfl›l›¤a dikkat çekmekte, böy-

lece onlar› hidayete ça¤›rmaktad›r. Bu, tüm elçilerin gönderildikleri kavimlere yap-

t›klar› bir davettir. Peygamberler durmaks›z›n insanlar› Allah'›n yoluna ça¤›rm›fllar,

çeflitli metodlar gelifltirerek insanlar›n vicdanlar›n› harekete geçirmek için çal›flm›fl-

lard›r. 

Ayetlerde dikkat çekilen bir di¤er konu ise, insanlardan ne tepki gelirse gelsin

kararl› davranmak, Allah'›n "iyili¤i emredip kötülükten men etme" emrini mutlak

surette yerine getirmektir. Bu, peygamberler gibi salih müminlerin de üzerine dü-

flen önemli bir sorumluluktur. Bir ayette flöyle buyrulmaktad›r:

Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i emreden ve kötülükten sak›nd›ran bir toplu-

luk bulunsun. Kurtulufla erenler iflte bunlard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 104)

Kehf Suresi'ndeki bu ayette dikkat çekilen bir di¤er önemli konu ise, Müslü-

manlara kolayl›k yolunun gösterilmesinin ve zorluk ç›kar›lmamas›n›n önemidir. ‹yi

Kim iman eder ve salih amellerde
bulunursa, onun için güzel bir karfl›l›k

vard›r. Ona buyru¤umuzdan kolay
olan›n› söyleyece¤iz." 

(Kehf Suresi , 88)
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insanlara yapt›klar› ifllerde, ald›kla-

r› kararlarda ve günlük hayatlar›

içinde kolayl›k, rahatl›k ve huzur

sa¤lanmal›d›r. Nitekim ayette

"Allah, size kolayl›k diler, zorluk

dilemez" (Bakara Suresi, 185) flek-

linde Rabbimiz bildirmekte ve

iman edenlere önemli bir hat›rlat-

mada bulunmaktad›r. Allah bir di-

¤er ayetinde "Andolsun Biz

Kur'an'› zikr (ö¤üt al›p düflün-

mek) için kolaylaflt›rd›k. Fakat

ö¤üt al›p-düflünen var m›?" (Ka-

mer Suresi, 17) fleklinde buyurmak-

tad›r. Dolay›s›yla müminler, her za-

man kolayl›k yolunu seçmenin Ku-

ran ahlak›n›n bir gere¤i oldu¤unu

bilmelidirler. Ayr›ca Allah'›n "Ve

seni kolay olan için baflar›l› k›laca¤›z" (Ala Suresi, 8) fleklindeki müjdesini ak›lla-

r›ndan ç›karmamal›d›rlar. Allah Hac Suresi'nde flu flekilde bildirir:

Allah ad›na gerekti¤i gibi cehd edin (çaba harcay›n). O, sizleri seçmifl ve

din konusunda size bir güçlük yüklememifltir, atan›z ‹brahim'in dini(nde

oldu¤u gibi). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur'an'da) da sizi

"Müslümanlar" olarak isimlendirdi; elçi sizin üzerinize flahid olsun, siz de

insanlar üzerine flahidler olas›n›z diye. Art›k dosdo¤ru namaz› k›l›n, zeka-

t› verin ve Allah'a sar›l›n, sizin Mevlan›z O'dur. ‹flte, ne güzel mevla ve ne

güzel yard›mc›. (Hac Suresi, 78)

Erkek olsun, kad›n ol-

sun, bir mü'min olarak

kim salih bir amelde

bulunursa, hiç flüphe-

siz Biz onu güzel bir

hayatla yaflat›r›z ve

onlar›n karfl›l›¤›n›, yap-

t›klar›n›n en güzeliyle

muhakkak veririz.

(Nahl Suresi, 97)



H z. Zülkarneyn ikinci kez yol tuttu¤unda bu kez do¤u taraf›na do¤ru gider.

Ayette geçen bu ifade ile, muhtemelen yine haritaya göre en do¤udaki Kore,

Çin ya da Kuzey Çin (Mançurya) gibi bölgelere iflaret ediliyor olabilir. 

Ayetin devam›nda Hz. Zülkarneyn'in "Günefl'i kendileri için bir siper k›lma-

d›¤›m›z bir kavim" ile karfl›laflt›¤›ndan bahsedilmektedir. Ayette geçen siper keli-

mesinin Arapças› "sitren"dir ve bu kelime "örtmek, gizlemek" anlam›na gelen Arap-

ça "setere" fiilinden gelmektedir. Buradan anlafl›ld›¤› gibi siper kelimesi bu ayette,

"elbise ya da binadan müteflekkil örtü" anlam›nda kullan›lmaktad›r. 

Dolay›s›yla söz konusu topluluk, içinde bar›nabilecekleri bir evleri olmayan,

düz bir arazide yaflayan, güneflten korunabilecekleri bar›naklar›, flemsiyeleri veya

herhangi baflka bir gereçleri bulunmayan, d›flar›da yaflayan göçebe bir topluluk ola-

bilir. Geceleri çal›fl›p, gündüzleri de yer alt›nda bir s›¤›nakta yafl›yor olabilirler. Ay-

n› zamanda giyecekleri olmayan, ilkel flartlarda, medeni olmayan bir ortamda yafla-

yan bir topluluk olmalar› da muhtemeldir. Nitekim Ömer Nasuhi Bilmen de ayette

geçen bu ifadeyi ayn› flekilde tefsir etmektedir:

"Zülkarneyn'in bu seyahatinde (güneflin do¤du¤u bir cihete kavufltu) güneflin ilk

ziya neflretti¤i bir mamureye geldi. O günefli (bir kavim üzerine tulu eder buldu
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Sonra (yine) bir yol tuttu. Sonunda
güneflin do¤du¤u yere kadar ulaflt› ve
onu (günefli) , kendileri için bir siper

k›lmad›¤›m›z bir kavim üzerine
do¤makta iken buldu. ‹flte böyle , onun
yan›nda "özü kapsayan bilgi oldu¤unu"
(veya yan›nda olup-biten herfleyi) Biz

(ilmimizle) büsbütün kuflatm›flt›k. 
(Kehf Suresi , 89-91)
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ki, onlar için günefle karfl› bir siper yapm›fl de¤ildik) bu kavim için güneflin flule-

lerini bertaraf edecek bir giysi, bir bina ve bir tepe gibi birfley bulunmuyordu.

Bunlar günefl do¤unca, ya yer alt›ndaki mahzenlere veya denize sokulurlard›.

Günefl bertaraf olunca ç›kar maifletleriyle u¤rafl›rlard›."7

91. ayette ise Hz. Zülkarneyn'in özü kapsayan bir bilgiye sahip oldu¤undan

bahsedilmektedir. Özü kapsayan bilgi ifadesinin Arapçadaki karfl›l›¤› "hubr"dur. Ve

bu kelime "bütün incelikleri ve hakikati bilme" anlam›nda kullan›lmaktad›r. 

Bu ilim daha önceki bölümlerde de vurgulad›¤›m›z gibi Allah'›n diledi¤i kul-

lar›na Kendi Kat›ndan verdi¤i özel bir ilimdir. Kehf Suresi'nin 68. ayetinde de dik-

kat çekildi¤i gibi, Hz. H›z›r da bu özel ilme sahip kutlu bir kiflidir.
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H z. Zülkarneyn üçüncü kez yol tuttu¤unda bu kez geri döner ve en do¤u ile en

bat› aras›nda bir bölgeye ulafl›r. Buras›, Himalayalar'da bir bölge olabilir. Nite-

kim Bediüzzaman Said Nursi de ayn› bölgelere iflaret etmekte ve Hz. Zülkarneyn'in

"... Hind ve Çin'deki akvam-› mazlumeye tecavüzlerini durdurmak için o Himalaya

silsilelerine yak›n iki da¤ ortas›nda uzun bir sed yapt›¤› ve o akvam-› vahfliyenin kes-

retle hücumlar›na çok zaman mani oldu¤unu..."8 hat›rlatmaktad›r. Üstad'›n da belirt-

ti¤i gibi bu iki set, iki da¤ silsilesi olabilir. 

Ayette Hz. Zülkarneyn'in yeni gitti¤i bölgede karfl›laflt›¤› toplulu¤un hemen hiç-

bir sözü kavramad›klar› da ifade edilmektedir. "Hiçbir söz" de¤il, "hemen hemen hiç-

bir söz" denmesi, bu toplulu¤un farkl› ve al›fl›lm›fl›n d›fl›nda bir dil konufltu¤una ifla-

ret ediyor olabilir. 

Ancak Hz. Zülkarneyn bu kavimle konuflabilmektedir. Bu durumda Hz. Zülkar-

neyn ya özel bilgisiyle bu farkl› dili anlay›p konufluyordur ya da yan›nda bulunan ki-

fliler bu dili anl›yor olabilirler. Bu ayet, Hz. Zülkarneyn'in yan›nda bu konularda bil-

gili özel bir ekibi oldu¤una iflaret ediyor olabilir.

Ayetlerden ayr›ca Hz. Zülkarneyn'in gitti¤i her yerde sefalet, yoksulluk ve zay›f

b›rak›lm›fll›k oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bat› taraf›ndaki topluluk da, do¤udaki topluluk

da ihtiyaç içindedir. Do¤udaki topluluk güneflten korunacak bir bar›naklar› olmaya-

cak kadar büyük bir sefaletle iç içedir. ‹ki setin aras›ndaki halk ise cehalet içindedir,

kültürel ve teknolojik aç›dan geliflmemifltir. Ayr›ca kendilerini d›fl tehlikelerden koru-

maktan aciz bir topluluktur. Bu nedenle de ülke büyük bir anarfli tehlikesiyle karfl›

karfl›yad›r. Hz. Zülkarneyn'den yard›m istemelerinin en önemli nedeni de iflte bu

yoksulluk, cehalet ve kargafla olabilir. Bunlar›n hepsi o dönemde yeryüzünde mevcut

durumu anlamam›z için önemli iflaretlerdir.

Sonra bir yol (daha) tuttu. ‹ki seddin
aras›na kadar ulaflt› ,  onlar›n (sedlerin)
önünde hemen hemen hiçbir sözü kavra -

mayan bir kavim buldu. 
(Kehf Suresi , 92-93)





A rapçaya baflka bir dilden girdikleri tahmin edilen Ye'cüc ve Me'cüc kelimeleri

ile yeryüzünde bozgunculuk yapan bir toplulu¤a dikkat çekilmektedir. Nite-

kim ‹slam alimleri de yorumlar›nda Ye'cüc ve Me'cüc'ün o bölgede zorbal›k yapan,

fesat ç›karan, insanlara zulmeden bir ya da daha fazla kavim olduklar›n› ifade et-

mektedirler.

Ye'cüc ve Me'cüc'ün bozgunculuklar› nedeniyle zor durumda olan bu kavim,

Hz. Zülkarneyn'den kendilerine yard›m etmesini istemekte, bu yard›m›n karfl›l›¤›n-

da da ona vergi vermeyi teklif etmektedirler. Buradan Hz. Zülkarneyn'in tek bafl›na

bir kifli olmad›¤›, bir devleti yönetti¤i anlafl›lmaktad›r. Ayn› Hz. Süleyman gibi Hz.

Zülkarneyn de devlet gücüne ve askeri güce sahiptir. 

Ayette iflaret edilen bir di¤er konu da Hz. Zülkarneyn'in yan›nda, önceki ayet-

te iflaret edilen dil uzmanlar› gibi, bay›nd›rl›k ve imar konular›ndan da anlayan bir

ekip oldu¤udur. Hz. Zülkarneyn'in bu konularla ilgilendi¤i, mimari ve imar tekno-

lojisini iyi bildi¤i de yap›lan yard›m talebinden anlafl›lmaktad›r. Hatta bu konular-

daki bilgisi ile tan›nd›¤›, meflhur oldu¤una da ayetlerde iflaret edilmektedir. Onun

bu ünü nedeniyle, di¤er devletler kendisinden bu yönde bir yard›m istemektedirler.

Tüm bu özellikleri, Hz. Zülkarneyn'in devletinin gücünü ve çap›n› anlamak için de

bir delil niteli¤indedir. 

Hz. Zülkarneyn ayr›ca "yeryüzünde bozgunculu¤u ve fitneyi önleyen bir kifli"

olarak da tan›nmaktad›r. Bu nedenle de zor durumda olan, bu yönde s›k›nt› çeken,

iç kar›fl›kl›klar yaflayan veya d›flar›dan bask› gören devletler ondan yard›m istemek-

tedirler. Bu, Hz. Zülkarneyn'in dünyaya nizam veren, komflu ülkelerin yard›m iste-

di¤i, askeri gücüne ve yeryüzünde bozgunculu¤u önleyici yönüne güvendi¤i, çok
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Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten
Ye'cuc ve Me'cuc, yeryüzünde bozgunculuk
ç›kar›yorlar , bizimle onlar aras›nda bir sed

infla etmen için sana vergi verelim mi?" 
(Kehf Suresi , 94)



ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

güçlü bir devletin bafl›nda oldu¤unun bir delili olabilir. Bir milletin baflka bir dev-

letten yard›m talep etmesi, üstelik bu yard›m›n karfl›l›¤›nda vergi vermeye raz› ol-

mas› bu milletin içinde bulundu¤u s›k›nt›l› duruma çözüm bulamad›¤›n›n göster-

gesidir. Yard›m istedikleri devletin de, kendileri için zorlu olan konulara çözüm bu-

labilen, güçlü ve yerleflik bir hakimiyete sahip oldu¤unun apaç›k bir alametidir. 

Hz. Zülkarneyn'in hem bat› taraf›nda hem de do¤u taraf›nda böyle büyük say-

g› görmesi ve etkili olmas› onun dünyaya hakim bir devletin bafl›nda oldu¤unun

göstergesi olabilir. Dolay›s›yla ayetlerden onun, yeryüzüne bar›fl, adalet ve güven-

lik getirmekle sorumlu oldu¤unu bilen bir lider oldu¤unu anl›yoruz. Kendisini sa-

dece kendi ülkesinden de¤il, dünyan›n her bölgesinden sorumlu hissetmektedir.

Allah bu ayetiyle, yeryüzüne adalet, bar›fl ve güvenlik getirmenin her Müslüman›n

üzerine bir sorumluluk oldu¤una da iflaret etmektedir. Her ülke kendi imkanlar›

do¤rultusunda dünya sorunlar› ile ilgilenmeli ve ihtiyaç içinde olan topluluklara

maddi ve manevi yard›mda bulunmal›d›r. 

Hz. Zülkarneyn k›ssas›yla ahir zamanda ‹slam ahlak›n›n da –ayn› Hz. Zülkar-

neyn'de oldu¤u gibi- tüm dünyaya hakim olaca¤›na iflaret edilmektedir. Rabbimiz

Nur Suresi'nde bu güzel müjdeyi iman edenlere flu flekilde bildirmektedir: 

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmifltir:

Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onla-

r› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için seçip be¤en-

di¤i dinlerini kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve onlar› korkula-

r›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca Bana ibadet ederler ve

Bana hiçbir fleyi ortak koflmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, iflte onlar

fas›kt›r. (Nur Suresi, 55)

Kehf Suresi'ndeki k›ssadan anlafl›ld›¤› kadar›yla, Hz. Zülkarneyn, dünyan›n pek çok bölgesini
kontrolü alt›nda bulunduran, Müslüman bir hükümdard›.



B u ayette tekrar Hz. Zülkarneyn'in iktidar›n›n sa¤laml›¤›na dikkat çekilmekte-

dir. Onun iktidar› en küçük bir darbede y›k›lacak kadar çürük ve zay›f bir ik-

tidar de¤ildir. Son derece güçlü, halk›na ve ihtiyaç içinde olan di¤er milletlere gü-

ven veren, yönetim flekli ve uygulamalar›yla insanlar üzerinde tedirginlik olufltur-

mayan bir devlettir. Allah'›n izniyle hiçbir zorluk ve darbe ile y›k›lmayacak bir sa¤-

laml›¤a sahip görünmektedir. Bu ayetle Allah, iç ve d›fl muhalefetin, bask›lar›n ve

zorbal›klar›n asla etki etmeyece¤i, çat›flma, kaynama ve ayaklanmalarla sars›lmaya-

cak kadar devlete hakim bir iktidar›n önemine dikkat çekmektedir.  

Hz. Zülkarneyn yapt›¤› yard›m karfl›l›¤›nda hediye almamaktad›r. Kuran'da

peygamberlerin bu ahlak›yla ilgili baflka örnekler de bulunmaktad›r. Örne¤in Hz.

Süleyman'›n kendisine gönderilen hediyeleri reddedifli Kuran'da flöyle bildirilmifltir:

"Ben onlara bir hediye göndereyim de, bir bakay›m elçiler neyle dönerler."

(Elçi hediyelerle) Süleyman'a geldi¤i zaman: "Sizler bana mal ile yard›mda

m› bulunmak istiyorsunuz? Allah'›n bana verdi¤i, size verdi¤inden daha ha-

y›rl›d›r; hay›r, siz, hediyenizle sevinip ö¤ünebilirsiniz" dedi. (Neml Suresi,

35-36)

Hz. Süleyman'›n da, Hz. Zülkarneyn'in de kendilerine teklif edilen maddi kar-

fl›l›¤› kabul etmemesinin pek çok hikmeti olabilir. Bu hikmetlerden biri alaca¤› bir

yard›m›n karfl› tarafta oluflturabilece¤i olumsuz etkileri  engellemek olabilir. Çünkü

insan›n maddi yard›mda bulundu¤u bir kifliye karfl› sayg›s›nda, itaatinde ve boyun
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Dedi ki: "Rabbimin beni kendisinde sa¤ -
lam bir iktidarla yerleflik k›ld›¤› (güç, ni -
met ve imkan), daha hay›rl›d›r . Madem
öyle , bana (insani) güçle yard›m edin de,
sizinle onlar aras›nda sapasa¤lam bir en -

gel k›lay›m." (Kehf Suresi , 95)
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e¤icili¤inde azalma olabilir. Bu, insan psikolojisinde olan bir ruh halidir. Ayette böy-

le bir duruma mahal vermemek için, yap›lan bir yard›m›n ücretsiz ve ikram olarak

yap›lmas›n›n önemine iflaret edilmektedir. Hiç flüphesiz böyle bir yard›m hem sev-

giyi, hem de ba¤l›l›¤› daha çok art›racakt›r. Üstelik Hz. Zülkarneyn de t›pk› Hz. Sü-

leyman gibi, ekonomisi ve hazinesi çok güçlü bir devletin bafl›ndad›r ve bu zengin

devletin, yapt›¤› yard›ma bir karfl›l›k beklemeye ihtiyac› yoktur. 

Ancak Hz. Zülkarneyn, maddi karfl›l›k almad›¤› bu kavmin, yapaca¤› yard›ma

insan gücüyle destek olmalar›n› istemektedir. Böylece kendi devletinin insan gücü-

nü kullanmay› tercih etmemekte, yard›m etti¤i kavmin yerel halk›n› görevlendir-

mekte, onlara çeflitli sorumluluklar vermektedir. Bu flekilde, onlara sanat› ve bilimi

Belk›s, tarihteki
güçlü devletlerden
biri olan Sebe dev-
letinin melikesidir.
Kuran'da Hz. Sü-
leyman'›n Sebe
melikesi Belk›s'›n
kendisine gönder-
di¤i hediyeleri geri
çevirdi¤i haber ve-
rilmifltir. Üstte, Se-
be melikesinin Hz.
Süleyman'a gön-
derdi¤i hediye ker-
van›n› temsil eden
bir resim.



ö¤retmekte, kültürel ve teknolojik aç›dan ilerlemelerini sa¤lamaktad›r. Ayr›ca at›l ve

bofl duran insan gücünü harekete geçirmektedir. Böylece hem kendi devletinin ha-

zinesinden gereksiz harcama yapmamakta, hem de kendi savunmalar›nda görev-

lendirmek suretiyle onlar› ülkelerine fayda sa¤lar hale getirmektedir. Adalete, say-

g›ya ve hakkaniyete dayanan böyle bir iliflki hiç flüphesiz karfl›l›kl› güveni ve halk›n

deste¤ini kolayl›kla elde edebilir.  

Böyle bir uygulaman›n pek çok olumlu yönü vard›r. Bunlardan birincisi, hal-

k›n e¤itimi ve yetiflmifl insan gücünün artmas›d›r. Ayr›ca halk tembellikten ve ata-

letten kurtulacak, kendi çabalar› ile baflar› elde etmenin huzurunu yaflayacakt›r. Bu

ayn› zamanda, milletin özgüvenini kazand›racak bir uygulamad›r. Kendi devletinin

bekas› için çal›flan bir milletin yapt›¤› iflte zorluk ç›karmas›, isyana ve baflkald›r›ya

e¤ilim göstermesi çok zordur. Dolay›s›yla bu yard›m s›ras›nda da halk kolayl›kla

yönetilecektir. Ayr›ca insanlar kendi kavimlerinden insanlarla daha rahat ve daha

verimli çal›fl›r, kendi milletlerine hizmet etmekten daha çok zevk al›rlar. Allah r›za-

s› için yap›lan ifllerde tabi ki

bunun ehemmiyeti yoktur.

Ama her insan›n bu konuda ti-

tizlik göstermesi, sadece Allah

r›zas›n› gözetmesi beklene-

mez. Bu vesileyle dindar olan-

lar gibi, dindar olmayan insan-

lar›n da hukuklar› korunmufl

olur. Burada Hz. Zülkar-

neyn'in, yaflad›¤› dönemde

dünyan›n dört bir yan›n› fet-

hetmifl bir hükümdar olarak

ne kadar ak›lc› bir politika izle-

di¤ini görmek mümkündür.

Ayette Hz. Zülkarneyn'in

"bir engel yapt›¤›ndan" bahse-

dilmektedir. Burada geçifli engelleyen bir yap›n›n infla edilmesiyle, y›k›lmaz ve dev-

rilmez mimariye, yüksek teknolojiye iflaret edilmektedir. Özellikle de bina, köprü

baflta olmak üzere her türlü imar›n sa¤lam olmas› son derece önemlidir. Bu gibi ya-

p›lar deprem, sel, ya¤mur gibi do¤al felaketlerle ya da herhangi bir askeri sald›r›y-

la y›k›lmayacak kadar sa¤lam yap›lmal›d›r. 
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A yette Hz. Zülkarneyn'in iki da¤ aras›nda set infla ederken betonarme tekno-

lojisinden faydaland›¤›na iflaret ediliyor olabilir. Bu teknoloji günümüzde he-

men hemen tüm binalar›n ve büyük barajlar›n inflaatlar›n›n yap›m›nda kullan›l-

maktad›r. 

Ayr›ca ayette Hz. Zülkarneyn'in iki da¤ aras›ndaki bu sa¤lam engeli yaparken

demir ve katran› (baz› tefsircilere göre erimifl bak›r›) kulland›¤› haber verilmektedir.

‹nflaat sektöründe kullan›lan en sa¤lam malzeme demirdir. Binalar›n ya da köprü,

baraj gibi mimari eserlerin sa¤laml›¤›n›n art›r›lmas› için mutlaka demir kullan›lma-

s› gerekir. Çünkü demir olmadan yap›lan inflaatlar en ufak bir hasarda, sars›nt›da ya

da tahribatta hemen çökerler.

Hz. Zülkarneyn, seti olufltururken demir kütleleri ve harç kullanarak büyük

bir set meydana getirmifl olabilir. Demirleri uç uça getirmifl ve üzerlerine dökülen

harç ile sa¤lam bir betonarme yap› oluflturmufltur. (En do¤rusunu Allah bilir).

Ayette "eritilmifl bak›r" olarak çevrilen ifadenin bir anlam› da "katran"d›r. Kat-

ran, demiri nem ve deniz suyundan korumak için kullan›lan, çam a¤ac›ndan ve ma-

den kömüründen elde edilen bir kaplama maddesidir. Hz. Zülkarneyn katran›,

oluflturdu¤u demirden yap›n›n üzerine ak›tm›fl ve bu sayede demirin okside olup,

paslanmas›n› engellemifl olabilir. Nitekim bugün modern betonarme teknolojisiyle

infla edilen yap›larda da katran benzeri yal›t›m malzemeleri s›kça kullan›lmaktad›r. 

Hz. Zülkarneyn betonarme yap›y› oluflturmak için üzerine katran ak›t›lm›fl
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"Bana demir kütleleri getirin", iki da -
¤›n aras› eflit düzeye gelince, "Körükle -
yin" dedi. Onu atefl haline getirinceye
kadar (bu ifli yapt› , sonra:) dedi ki:

"Bana getirin, üzerine eritilmifl bak›r
(katran) dökeyim." (Kehf Suresi , 96)
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olan demiri, kum, kireç, çak›l tafl› ve sudan oluflturulan bir

harç malzemesi ile birlefltirmifl olabilir. Böylece betonun

çok daha güçlü olmas›n› sa¤lam›fl olabilir. Normal flartlar

alt›nda kum ve kireçle yap›lan bir harç kolayl›kla delinebi-

lir. Ancak bu harç demirle takviye edilince, delinmesi

mümkün olmaz. Bu yap›, delmek isteyenler aç›s›ndan son

derece cayd›r›c› olur. Bu betonarme yap›n›n üzerine uygu-

lanan bir bask› sonucunda y›k›lmas›, zarar görmesi, üze-

rinde geçifl yap›lacak bir delik aç›lmas›, o zamanki flartlar-

da y›k›lmas› Allah'›n dilemesi d›fl›nda imkans›zd›r. 
katran
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günümüz baraj teknolojisine ben-
zer bir sistem ile de yap›lm›fl ola-
bilir. Ayetlerden ö¤rendi¤imiz bil-
giler buna iflaret etmektedir. Re-
simlerde görüldü¤ü gibi demirle
desteklenmifl inflaatlar, özel aletler
olmadan y›k›lamayacak ve afl›la-
mayacak derecede sa¤lam olmak-
tad›r. Afla¤›da demirlerin, kullan›l-
d›klar› duvar›n delinmesini engel-
leyici stilde diziliflleri görülüyor.
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K ehf Suresi'nin 97. ayetinde Zülkarneyn taraf›ndan yap›lan setin afl›lamad›¤›

bildirilmektedir. Bu ifade setin yüksek oldu¤una bir iflarettir. Ayr›ca o döne-

min insanlar›n›n bu seti delmeye güç yetirememeleri ise setin dayan›kl›l›¤›na dik-

kat çekmektedir. Bu dayan›kl›l›k da yine söz konusu setin yap›m›nda, günümüzde

tüm modern yap›larda kullan›lan betonarme teknolojisine benzer sistemle infla edil-

di¤inin delillerinden olabilir. 

Ayr›ca 98. ayette bildirildi¤i üzere, Hz. Zülkarneyn'in setin yap›m›n› tamamla-

d›ktan sonra ilk hat›rlatt›¤› fley Allah'›n, Rahman ve Rahim s›fatlar›d›r. O, bu setin

Allah'›n merhametinin bir delili oldu¤unu ve Allah dilemedikçe böyle bir seti yap-

may› hiç kimsenin baflaramayaca¤›n› çok iyi bilmektedir. Bu nedenle de seti yapa-

n›n Rabbimiz oldu¤unu hemen hat›rlatmakta, böylece insanlar›n bu baflar›y› kendi-

lerinden sanma gafletine düflmelerine engel olmak istemektedir.  

Kehf Suresi'nin 98. ayetinde Hz. Zülkarneyn'in infla etti¤i bu güçlü setin k›ya-

mete kadar baki kalaca¤› da haber verilmektedir. Ayette geçen vaad kelimesi, bir

sonraki ayetten de anlafl›ld›¤› gibi k›yameti ifade etmektedir. Bu ise, setin k›yamete

kadar korunaca¤› anlam›na gelmektedir. 

Ayette yap›m› bildirilen bu setin yeri belki zaman içinde bulunur, belki bulun-

mayabilir. Bunun bilgisi Rabbimizin kat›ndad›r. Önemli olan fludur: Ayette haber

verildi¤i gibi bu setin k›yamete kadar y›k›lmas› mümkün de¤ildir. Allah ayetinde

Böylelikle , ne onu aflabildiler , ne onu
delmeye güç yetirebildiler . Dedi ki: "Bu

benim Rabbimden bir rahmettir . 
Rabbimin va'di geldi¤i zaman, O, bunu
dümdüz eder; Rabbimin va'di hakt›r ." 

(Kehf Suresi , 97-98)



bu setin ancak k›yamette y›k›laca¤›n› aç›kça haber vermifltir. Nitekim Allah k›yamet

günü herfleyin y›k›laca¤›n›, da¤lar›n yürütülece¤ini, yer üzerinde hiçbir fleyin kal-

mayaca¤›n› di¤er pek çok ayetinde de bildirmifltir. Bu ayetlerden birkaç› flöyledir:

Da¤lar› yürütece¤imiz gün, yeri ç›r›lç›plak (dümdüz olmufl) görürsün…

(Kehf Suresi, 47)

Yer, düzlendi¤i, içinde olanlar› d›fla at›p boflald›¤›, Ve 'kendi yarat›l›fl›na uy-

gun Rabbine boyun e¤di¤i zaman. (‹nflikak Suresi, 3-5)

Sana da¤lar hakk›nda soruyorlar. De ki: "Benim Rabbim, onlar› darmada¤›n

edip savuracak. Yerlerini bombofl, ç›rç›plak b›rakacakt›r. Orada ne bir e¤ri-

lik göreceksin, ne de bir tümsek. (Taha Suresi, 105-107)
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HZ. ZÜLKARNEYN KISSASI HAKKINDA 

FARKLI B‹R YORUM

Hz. Zülkarneyn k›ssas› hakk›nda akla gelen bir di¤er ihtimal ise, bu k›ssa-

n›n gelecekte gerçekleflecek olaylar› anlat›yor olmas›d›r. 

Daha önce vurgulad›¤›m›z gibi Allah kat›nda zaman tektir; gelecek , geç-

mifl ve flu an tek bir anda yaflanmaktad›r. Nitekim Kuran'›n baz› ayetlerinde,

k›yamet gününde, cennette ve cehennemde vuku bulacak her bir detay ger-

çekleflmifl ve sonuçlanm›fl olaylar olarak bizlere anlat›lmaktad›r. Bu ayetler-

den biri flöyledir: 

Sur'a üfürüldü; böylece Allah'›n diledikleri d›fl›nda, göklerde ve

yerde olanlar çarp›l›p-y›k›l›verdi. Sonra bir daha ona üfürüldü, ar-

t›k onlar aya¤a kalkm›fl durumda gözetliyorlar. (Zümer Suresi, 68)

Görüldü¤ü gibi ayette bildirilen olaylar geçmiflte olmufl bitmifl olaylar gi-

bi anlat›lmaktad›r. Oysa bunlar›n tümü bizim için gelecektir, henüz gerçek-

leflmemifltir. Dolay›s›yla Hz. Zülkarneyn k›ssas› da gelece¤e dair bir olay

olup, bize geçmifl zaman olarak anlat›l›yor olabilir. 

Allah Kehf Suresi'nin 84. ayetinde Hz. Zülkarneyn için "... ona herfleyden

bir yol (sebep) verdik" fleklinde buyurmaktad›r. Burada Hz. Zülkarneyn'in

gelecekte dünyan›n her yerine hakim, büyük bir güce sahip olaca¤›na iflaret

ediliyor olabilir. 

Günümüzde bir ülkenin -ya da bir liderin- dünya hakimiyetinden söz

edebilmek için, bu ülkenin maddi gücünün yan›s›ra, iletiflim teknolojisine de

sahip olmas› gerekmektedir. Bir liderin bölge bölge dolafl›p ülkeleri denetle-

mesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle liderin merkezi bir baflkentte olup, di¤er

bölgeleri uydu ve çeflitli iletiflim araçlar›yla kontrol alt›nda tutmas› çok daha

ak›lc›d›r. Nitekim Kehf Suresi'nin 95. ayetinde geçen "Rabbimin beni kendi-

sinde sa¤lam bir iktidarla yerleflik k›ld›¤› (güç, nimet ve imkan), daha ha-

y›rl›d›r" ifadesiyle, Hz. Zülkarneyn'in yerleflik bir düzene sahip oldu¤una

iflaret edilmektedir. 

K›ssay› bu yönde inceledi¤imizde her ayetin farkl› bir iflareti olabilece¤ini

görürüz. Örne¤in Hz. Zülkarneyn'in önce bat›ya, sonra do¤uya gitti¤i, daha

sonra da geriye döndü¤ü bildirilmektedir. Bu ayetlerde, uydu yay›n›nda ka-

nallar›n de¤ifltirilmesine, yay›nda kanal de¤ifltirdikçe Hz.Zülkarneyn'in fark-

l› bir bölge ile iletiflim kurdu¤una iflaret ediliyor olabilir. Ayetlerde sürekli bir

"bulma"ya dikkat çekilmektedir. Hz. Zülkarneyn'in "göze"nin yan›nda bir ka-
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vim "buldu¤undan", do¤u taraf›nda sözden anlamayan bir topluluk "buldu-

¤undan" bahsedilmektedir. Bu "bulmalar" bir "arama" sonucunda oluflmak-

tad›r ve uydu kanallar›nda yap›lan bir "aramaya" bak›yor olabilir.  

Ayetlerde do¤u taraf›ndaki halk için "günefli kendilerine siper edinme-

mifl" denmektedir. E¤er bu bilgileri iletiflim teknolojisini göz önünde bulun-

durarak yorumlarsak, burada iki farkl› iflaret oldu¤unu düflünebiliriz. Hz.

Zülkarneyn uydu arac›l›¤›yla bu bölgeleri izliyor ve onlar hakk›nda istihba-

rat elde ediyor olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir) Ayr›ca bu ifade ile ahir za-

manda pek çok alanda kullan›lacak olan enfraruj teknolojisine de iflaret edi-

liyor olabilir. Günümüzde enfraruj kameralar t›p, adli t›p, meteoroloji, kri-

minoloji, istihbarat, endüstri gibi pek çok alanda kullan›lmaktad›r. ‹nsan vü-

Uydu teknolojisi sayesinde yeryüzünden
detayl› görüntü al›nmakta, özellikle de
istihbarat amaçl› uydular her ülkeyi ya-
k›ndan takip edebilmektedir. ‹konos uy-
dusundan al›nan Washington An›t› (sol-
da) ve Venedik (üstte) foto¤raf›.  
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cudu da bu kameralar arac›l›¤›yla tüm detaylar›yla incelenebilmektedir. 

Ayetlerde Hz. Zülkarneyn'in hitap etti¤i bildirilen topluluk tüm bir ka-

vim ise, onlara uydu arac›l›¤› ile ve televizyon yay›n› sayesinde hitapta bu-

lunuyor olabilir. Bu flekilde dünyan›n her yerindeki insanlar›n flikayetlerini

ve ihtiyaçlar›n› ö¤renip, daha sonra hakim oldu¤u bu bölgeleri karargah›n-

dan talimatla yönetmesi mümkündür. 

Resimlerde de görüldü¤ü
gibi enfraruj teknolojisi
sayesinde suç ifllenen
bölgelerdeki her türlü suç
aleti kolayl›kla tespit edil-
mekte, karanl›kta ifllenen
suçlar da tüm detaylar›yla
gözlenmektedir. Ayr›ca
hastal›klar›n ön teflhisin-
de de önemli ilerlemeler
kaydedilmektedir.
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Ayetlerde geçen Yecüc ve Mecüc'ün bozgunculu¤u klasik anlamda bir te-

rör ya da anarfli olay› olabilece¤i gibi, yay›n arac›l›¤›yla yap›lan bir bozgun-

culuk da olabilir. Di¤er yay›nlar› engelleyip, sadece kendileri bozgunculuk

amaçl› bir yay›n yap›yor olabilir. Hz. Zülkarneyn de bu yay›n› farkl› yöntem-

lerle engellemifl, böylece bozgunculu¤un önüne geçmifl olabilir. Örne¤in

ayette söz edilen demir ve bak›r› kullanarak, bir elektromanyetik alan olufl-

turmufl, bu flekilde radyo ve televizyon yay›nlar›n› bozmufl olabilir. Nitekim

elektromanyetik kaynaklardan biri olan trafo, demir çekirdek etraf›na bak›r

iletken sar›larak elde edilmektedir. Bu elektromanyetik alan çok güçlü oldu-

¤u takdirde radyo ve televizyon yay›nlar›n› bozabilir. 

Bir di¤er ihtimal ise çok büyük, kitlevi bir uydu anteni yap›m›na iflaret

edilmifl olmas›d›r. Antenin büyük olmas›n›n sebebi ise Yecüc ve Mecüc'ün

yeryüzündeki tüm yay›nlar› çal›flmaz hale getiren bozucu etkisini aflabilmek

için olabilir. Antenlerin yüzeyleri, genel olarak daha ucuz ve hafif olan alü-

minyumdan yap›l›r. Ancak antenin iletkenli¤ini art›racak en ideal malzeme

asl›nda alüminyum de¤ildir. Bak›r çok daha ideal bir iletkendir. Bu bak›m-

dan bak›r tercih edilmifl olabilir. Ancak bu kadar büyük bir antenin bak›r pla-

kalarla kaplanmas› da ak›lc› de¤ildir. Bunun yerine antenin yüzeyi eritilmifl

bak›rla kaplan›rsa, hem kal›c› bir çözüm olur, hem de tek parça pürüzsüz bir

yüzey elde edilerek antenin

olabilecek en yüksek perfor-

mansta çal›flmas› gerçekleflti-

rilir. 

Karfl›t yay›n yoluyla ya da

elektromanyetik alan olufltu-

rarak yap›lan bu seti,  görün-

mez bir engel olarak ifade et-

mek mümkündür. Nitekim

baz› ‹slam alimleri Kehf Su-

resi'nin 93. ayetinde geçen

ifadeyi "seddeyn" de¤il "süd-

deyn", Kehf Suresi'nin 94.

ayetinde geçen ifadeyi ise

"sedd" de¤il, "südd" fleklinde



okurlar. E¤er "sedd" fleklinde okunursa bu "gözle görünen engel" manas›na

gelirken, "südd" fleklinde okunursa "gözle görülmeyen engel" anlam›na gel-

mektedir.  (En do¤rusunu Allah bilir). 

Ayette geçen "Böylelikle, ne onu aflabildiler, ne onu delmeye güç yetire-

bildiler" (Kehf Suresi, 97) fleklindeki ifade de buna iflaret ediyor olabilir. Çün-

kü bu büyük antenin yay›n›n› engellemek isteyen Yecüc ve Mecüc'ün ya bu

yay›n›n üzerine ç›kabilmeleri ya da bu yay›n› delmeleri gerekmektedir. Ulus-

lararas› literatürde korsan yay›nlar›n herhangi bir yay›n›n aras›na girerek, il-

legal yay›n yapmas›na da "yay›n delme" ad›n›n verilmesi manidard›r. 

Bu yorumla de¤erlendirildi¤inde "hemen hiçbir söz anlamayan" tabirinin

de yap›lan uydu yay›n›n›, baz› zamanlar kavrayamayan bir kavme iflaret et-

ti¤i düflünülebilir. Bu kavim yay›n›n bozuldu¤u anlarda sözü anlayam›yor,

sonra yay›n düzeldi¤inde de makul olarak hemen kavramaya bafll›yor olabi-

lir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Kehf Suresi'nin 86. ayetinde geçen "... kara çamurlu bir göze" fleklindeki

ifade de dikkat çekicidir. Çünkü normal bir televizyon ekran›nda güneflin ba-

t›fl› küçük bir su gözesinde bat›fl gibidir. Televizyonda görüntülerin rengi de-

¤iflir ve deniz sath›ndaki bir bat›fl

ekranda grileflece¤i için, d›flar›-

dan bu görüntüyü izleyen bir ki-

fli için günefl, kara görünümlü bir

gözede bat›yormufl gibi gözükür.

"Aynin hami'e" ifadesinde geçen

"ayn=göz" ve "hami'e=bulan›k"

kelimelerinin bu anlamlar› da

göze ve  televizyondaki görüntü-

nün bulan›kl›¤›na iflaret ediyor

olabilir. 

Ayr›ca hem bat› hem de do¤u

taraf› ile iletiflim içinde olmas›,

bir tarafta günefl do¤arken di¤er

tarafta günefl batmas› da dünya-

n›n farkl› bölgeleri ile ba¤lant›

içinde oldu¤una iflaret ediyor

olabilir.
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T üm kainat›n da bir ölümü oldu¤u Kuran'da bildirilmektedir. Ölümlü olan yal-

n›z insan de¤ildir. Tüm hayvanlar, bitkiler, gezegenler, k›sacas› yarat›lm›fl olan

canl› cans›z tüm maddesel varl›klar bir gün mutlaka yok olacaklard›r. Kuran'da bu

gün, "‹nsanlar›n, alemlerin Rabbi için kalkaca¤›..." (Mutaffifin Suresi, 6) gün flek-

linde tarif edilmektedir. 

K›yamet dehflet verici bir gündür. O gün, önceden inanmam›fl olanlar, Allah'›n

azametini, kudretini ilk kez, hem de çok büyük bir fliddetle hissedeceklerdir. ‹flte bu

nedenle k›yamet, inkarc›lar için bafll› bafl›na büyük bir azap, bir dehflet, piflmanl›k,

ac› ve flaflk›nl›k günüdür. K›yameti gören insan, hiçbir flekilde tarif edilemeyecek,

dünyadaki tüm korkulardan yüzlerce kat fliddetli olan bir korkuya kap›lacakt›r. 

K›yametin bafllang›c› Sur'a üfürülmesi ile olur. Bu, dünyan›n ve bütün evrenin

toplu y›k›m›n›n ve sonun bafllang›c›n›n iflaretidir. Art›k geriye dönüfl yoktur. Dün-

ya hayat›n›n tamamen bitip herkes için gerçek hayat›n, yani ahiretin bafllad›¤›n›n

sesidir bu. Bu ses, inkar edenlerin kalplerinde kesintisiz ve sonsuza dek tafl›yacak-

lar› korku, dehflet, y›lg›nl›k ve flaflk›nl›¤› bafllatan ilk sestir. Müddessir Suresi'nde k›-

yamet gününün inkar edenler için nas›l bir an oldu¤u flöyle belirtilmifltir:

Çünkü o boruya (sur'a) üfürüldü¤ü zaman. ‹flte o gün, zorlu bir gündür. Ka-

firler içinse hiç kolay de¤ildir. (Müddessir Suresi, 8-10)

180

KEHF SURES‹ 'NDEN AH‹R ZAMANA ‹fiARETLER

Biz o gün, bir k›sm›n› bir k›sm› için -
de dalgalan›rcas›na b›rak›vermifliz.

Sur'a da üfürülmüfltür , art›k onlar›n
tümünü birarada toparlam›fl›z. Ve o

gün, cehennemi, inkar edenlere tam bir 
sunuflla sunmufluz. 

(Kehf Suresi , 99-100)



Kehf Suresi'nin bu ayetlerinde de k›yamet an›nda bu kavimlerin dalgalar ha-

linde birbirlerine geçece¤ine dikkat çekilmektedir. ‹nsanlar, ölüm korkusunun ver-

di¤i sarhoflluk içinde dalgalan›r gibi bir oraya, bir di¤er tarafa gideceklerdir. Kont-

rollerini tamamen yitirecek, korku içinde ne yapt›klar›n›, nereye gittiklerini flafl›ra-

caklard›r. 

‹nsan dünyada k›yametten ne kadar gaflette ve ona karfl› ne kadar haz›rl›ks›z-

sa, o gün kap›laca¤› dehflet de o denli büyük olur. Bu korku ve dehflet hissi, kendi-

sine ölüm an› gelmesinden itibaren sonsuza kadar peflini b›rakmayacakt›r. Bu kor-

kunun, çocuklar›n saçlar›n› bile bir anda a¤artabilen bir korku oldu¤u ayetlerde

flöyle haber verilmektedir:

E¤er inkar edecek olursan›z, çocuklar›n saçlar›n› a¤artan bir günde kendini-

zi nas›l koruyacaks›n›z? Bu nedenle gök bile yar›l›p-çatlam›flt›r; (art›k)

O'nun va'di gerçeklefltirilip-yerine getirilmifltir. (Müzzemmil Suresi, 17-18)

Allah'›, o güne kadar yapt›klar›ndan habersiz sananlar o anda kendilerinin as-

l›nda k›yamet gününe kadar zaman verilmifl aciz kullar olduklar›n› anlarlar. Çünkü

Allah, o zamana dek ayette bildirildi¤i üzere; "... onlar› yaln›zca gözlerin dehfletle

belirece¤i bir güne ertelemektedir." (‹brahim Suresi, 42) Di¤er ayetlerde de, inkar-

c›lar›n korku ve flaflk›nl›¤› flöyle tarif edilir:

Kaari'a (bafla çarp›p patlak verecek felaket)... Nedir kaari'a? Sana o kaaria'y›

bildiren nedir? ‹nsanlar›n, 'her yana da¤›lm›fl' pervaneler gibi olacaklar› gün

ve da¤lar›n 'etrafa saç›lm›fl' renkli yünler gibi olacaklar› (gün). (Kaaria Sure-

si, 1-5)

Hac Suresi'ndeki ayetlerde ise, insanlar›n adeta fluurlar›n› kaybettikleri, kendi-

lerini bilmezcesine kofluflturduklar› flu flekilde aktar›l›r: 

Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sak›n›n, çünkü K›yamet saatinin sars›nt›-

s› büyük bir fleydir. Onu gördü¤ünüz gün, her emzikli kendi emzirdi¤ini

unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düflürecektir. ‹nsanlar› da sarhofl

olmufl görürsün, oysa onlar sarhofl de¤illerdir. Ancak Allah'›n azab› pek flid-

detlidir. (Hac Suresi, 1-2)

‹nsanlar›n o günkü çaresizli¤ini anlatan ayetlerden birkaç› da flöyledir:

Ay karard›¤›, Günefl ve Ay birlefltirildi¤i zaman. ‹nsan o gün: "Kaç›fl nere-

ye?" der. Hay›r, s›¤›nacak herhangi bir yer yok. O gün, 'sonunda var›l›p ka-

rar k›l›nacak yer (müstakar)' yaln›zca Rabbi'nin kat›d›r. (K›yamet Suresi, 8-

12)
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K ehf Suresi'nin bu ayetinde Allah inkar edenlerin zikirden yana gaflet içinde ol-

duklar›n› bildirmektedir. Rabbimiz bir baflka ayetinde de "Hay›r, onlar Rab-

lerini zikirden yüz çevirenlerdir” (Enbiya Suresi, 42) fleklinde buyurmaktad›r. On-

lar Allah'›n ayetlerini inkar etmekte, kainat›n her bir detay›ndaki yarat›l›fl delilleri-

ni görmezlikten gelmekte ve Allah'›n insanlara bir hidayet rehberi olarak indirdi¤i

Kuran'› dinlemekten fliddetle kaçmaktad›rlar. Oysa Allah zikrin önemini pek çok

ayette vurgulamakta ve aksinin gaflet hali olaca¤›n› bildirmektedir:

"Rabbini, sabah akflam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiy-

le, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kap›lanlardan olma.” (Araf Su-

resi, 205)

‹nsan, Kuran ahlak›n› yaflamakla, her yapt›¤› iflte Allah'›n r›zas›n› aramakla ve

Allah'›n emir ve tavsiyelerine titizlikle uymakla yükümlüdür. Zikrin önemi Anke-

but Suresi'nde de flu flekilde bildirilir:

Sana Kitap'tan vahyedileni oku ve namaz› dosdo¤ru k›l. Gerçekten namaz,

çirkin utanmazl›klar (fahfla)dan ve kötülüklerden al›koyar. Allah'› zikret-

mek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür. Allah, yapt›klar›n›z› bilir. (Anke-

but Suresi, 45)

Müminler için ise Allah'›n "Ey iman edenler, ne mallar›n›z, ne çocuklar›n›z si-

zi Allah'› zikretmekten 'tutkuya kapt›rarak-al›koymas›n'; kim böyle yaparsa, art›k

onlar hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir.” (Münaf›kun Suresi, 9) emri gere¤i zikir

herfleyden önemlidir. Allah "Rabbinin ismini zikret ve her fleyden kendini çekerek

yaln›zca O'na yönel” (Müzzemmil Suresi, 8) fleklinde buyurmufltur. Müslümanlar›n

Allah'› zikretme konusundaki kararl›l›klar› bir ayette de flu flekilde bildirilir:
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Ki onlar , Beni zikretme (konusun)da
gözleri bir perde içindeydi. (Kuran'›)

dinlemeye katlanamazlard›. 
(Kehf Suresi , 101)
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(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne al›fl-verifl onlar› Allah'› zikretmekten, dos-

do¤ru namaz› k›lmaktan ve zekat› vermekten 'tutkuya kapt›r›p al›koymaz';

onlar, kalplerin ve gözlerin ink›laba u¤rayaca¤› (dehfletten allak bullak ola-

ca¤›) günden korkarlar. (Nur Suresi, 37)

Kehf Suresi'nin 101. ayetinde dikkat çekilen bir di¤er konu ise inkar edenlerin

Kuran'› dinlemeye katlanamamalar›d›r. Onlar kendileri gibi, di¤er insanlar›n da

Kuran'dan uzak durmalar›n› isterler. Çünkü Kuran'› dinleyen bir kifli vicdan›n›n se-

sine uyarak, iyilerin yan›na geçebilir; hakk› uygulamaya, yaflamaya ve yaflatmaya

bafllayabilir. ‹flte bu nedenle de inkar edenler, kendilerine yap›lan tebli¤i dinleme-

mek için türlü yöntemler kullan›rlar. Allah "‹nkar edenler dediler ki: "Bu Kur'an'›

dinlemeyin ve onda (okunurken) yaygaralar kopar›n. Belki üstün gelirsiniz."

(Fussilet Suresi, 26) ayetiyle bu kimselerin kulland›klar› yöntemi de bildirmifltir. 

‹nkar edenler Kuran'› dinlememek için yukar›daki ayette belirtildi¤i gibi yük-

sek sesle üstün gelmeye çaba harcar, konuyu de¤ifltirmeye çal›fl›r veya sald›rgan bir

üslupla ayetlerin okunmas›n› engellemeye gayret ederler. Bu yöntemler ifle yara-

mazsa, bu kez iman edenleri susturmak için fliddete, tehdite ve türlü bask› yöntem-

lerine baflvurabilirler. Bunlar› yapmalar›n›n tek nedeni ise duyduklar› gerçeklerden

etkileneceklerinden, vicdanlar›n›n harekete geçece¤inden ve baz› düflüncelerinin ne

kadar hatal› oldu¤unu fark edeceklerinden korkmalar›d›r. Bu korkular›n› onlar›n

yüz ifadelerinden, tav›rlar›ndan, Kuran ayetleri okunurken ve yarat›l›fl gerçe¤i an-

lat›l›rken bir anda pani¤e kap›lmalar›ndan hemen anlamak mümkündür. Tek kur-

tulufllar› Kuran ahlak›na uymak olmas›na ra¤men inkarc›lar›n hakk› dinlemekten

kaçacaklar›n› Allah Yasin Suresi'nde flöyle bildirir:

Onlara: "Önünüzde ve arkan›zda olandan sak›n›n, belki esirgenirsiniz" de-

nildi¤inde, (dinlemeyip inkara devam ederler). Onlara, Rablerinin ayetle-

rinden bir ayet gelmeyi görsün, mutlaka ondan yüz çevirirler. (Yasin Suresi,

45-46)

Oysa Kuran'› dinlememek için kulaklar›n› t›kayanlar bilmelidirler ki, hesap

günü çok büyük bir piflmanl›k yaflayacaklard›r. O gün tek istedikleri fley ise ölümün

herfleyi kesip bitirmesi olacakt›r. Bu durum Kuran'da flöyle haber verilir:

Kitab› sol eline verilen ise; o da, der ki: "Bana keflke kitab›m verilmeseydi.

Hesab›m› hiç bilmeseydim. Keflke o (ölüm herfleyi) kesip bitirseydi. Mal›m

bana hiçbir yarar sa¤layamad›. Güç ve kudretim yok olup gitti." (Hakka

Suresi, 25-29)
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A yette baz› insanlar›n Allah'› unutup, O'nun d›fl›nda dost ve veliler edindikle-

ri vurgulanmaktad›r. Söz konusu insanlar bir zorlukla karfl›laflt›klar›nda, bir

s›k›nt›lar› oldu¤unda, yard›ma ihtiyaç duyduklar›nda "veli” edindikleri kiflilerin

kendilerine yard›m edebilecekleri, s›k›nt›lar›n› giderebilecekleri yan›lg›s›na düfler-

ler. Oysa insanlardan medet ummak, yard›m beklemek çok büyük bir hatad›r. Allah

dilemedikçe hiçbir insan›n bir di¤erine yard›mda bulunmas› mümkün de¤ildir.

Çünkü Allah'›n d›fl›ndaki varl›klar da yaln›zca O'nun yaratt›klar›d›r. O'nun dileme-

siyle var olmufllard›r. O'nun dilemesiyle varl›klar›n› devam ettirirler. Zorluklar› gi-

derip kolaylaflt›ran, s›k›nt›lar› ortadan kald›ran, flifay› ve r›zk› veren, güldüren ve

a¤latan Allah't›r. K›saca Allah'tan baflka herfley ve herkes, sonsuz aciz, sonsuz fakir,

sonsuz muhtaç varl›klard›r. Bunlar›n kendilerine ait bir güçleri, kabiliyetleri yoktur;

öyle ki kendilerine bile yard›ma güç yetiremezler. O halde, ortada Allah'tan baflka

güvenilecek, yard›m umulacak, bir fleyler istenecek, beklenecek kimse de yoktur.

Bu nedenle, Allah'tan de¤il de baflkalar›ndan yard›m dilemek, onlar› veli edi-

nip Allah'› unutmak, Allah'a güvenmeyip, sebeplere, arac›lara, insanlara güven-

mek, Allah'›n yaratt›klar›n› Allah'tan ba¤›ms›z bir güç, irade ve etki sahibi olarak

görmek demektir ki, bu da apaç›k flirktir. Allah'› b›rak›p da kullar›ndan yard›m bek-

leyenlerin düfltükleri sapk›nl›k Kuran'da flöyle ifade edilir:

Yard›m görürler umuduyla, Allah'tan baflka ilahlar edindiler. Onlar›n (o

‹nkar edenler , Beni b›rak›p kullar›m›
veliler edindiklerini mi sand›lar? Ger -
çekten Biz cehennemi kafirler için bir

durak olarak haz›rlam›fl›z. 
(Kehf Suresi , 102)



ilahlar›n) kendilerine yard›m etmeye güçleri yetmez; oysa kendileri onlar

için haz›r bulundurulmufl askerlerdir. (Yasin Suresi, 74-75)

Bir azap yurdu olan cehennemde, Allah'›n "Kahhar" (Kahredici), "Cebbar" (is-

tedi¤ini zorla yapt›ran), "Muntakim" (intikam al›c›) gibi isimleri sonsuza dek tecel-

li edecektir. Kehf Suresi'nin bu ayetinde ise bu sonsuz azab›n inkar edenler için bir

durak oldu¤u bildirilmektedir. 

‹nkar edenler, Allah'›n huzurunda hesaba çekildikten sonra kitaplar›n› sol

yanlar›ndan al›rlar. Bu an, sonsuza dek içinde kalacaklar› cehenneme sürülecekleri

and›r. ‹nkar edenler için hiçbir kaç›fl imkan› yoktur. Cehennem ehlinin her biri, ken-

disi için görevlendirilmifl bir flahit, bir de sürücü melekle gelir. Konuyla ilgili baz›

ayetler flöyledir:

Sur'a da üfürülmüfltür. ‹flte bu, tehdidin (gerçekleflti¤i) gündür. (Art›k) Her

bir nefis, yan›nda bir sürücü ve bir flahid ile gelmifltir. Andolsun, sen bun-

dan gaflet içindeydin; iflte Biz de senin üzerindeki örtüyü aç›p-kald›rd›k.

Art›k bugün görüfl-gücün keskindir. Onun yak›n› olan (ve yan›ndan ayr›l-

mayan melek) dedi ki: "‹flte bu, yan›mda haz›r durumda olan fley." Siz iki-

niz (ey melekler), her inatç› nankörü at›n cehennemin içine, Hayra engel

olan, sald›rgan flüpheciyi, Ki o, Allah'la beraber baflka bir ilah edinmiflti.

Art›k ikiniz, onu en fliddetli olan azab›n içine at›n. (Kaf Suresi, 20-26)

‹flte inkar edenler bu korkunç yere do¤ru yüzüstü sürüklenerek götürülürler.

Kuran'da geçen ifadeyle "bölük bölük" cehenneme do¤ru sevk edilirler. Cehenne-

min dehflet verici u¤ultusunu uzaktan duyarlar. (Mülk Suresi, 7-8) 

Ayetlerde belirtildi¤ine göre, inkarc›lar, diriliflle birlikte bafllar›na gelecekleri

hissetmeye bafllarlar. Boyunlar› afla¤›lanmaktan ve utançtan ötürü bükülmüfltür.

Bafllar› düflmüfl, dostsuz, yard›mc›s›z kalm›fl, kibirleri k›r›lm›fl, çökmüfl durumda-

d›rlar. Utançlar›ndan dolay› bafllar›n› kald›rmadan gözlerinin ucuyla bakarlar. Bir

ayette Rabbimiz flöyle bildirmektedir:

Onlar› görürsün; zilletten bafllar› önlerine düflmüfl bir halde, ona (atefle) su-

nulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. ‹man edenler de: "Gerçekten

hüsrana u¤rayanlar, k›yamet günü hem kendi nefislerini, hem yak›n akra-

ba (veya yandafl)lar›n› da hüsrana u¤ratm›fllard›r" dediler. Haberiniz olsun;

gerçekten zalimler, kal›c› bir azap içindedirler. (fiura Suresi, 45)

Cehennemin kap›s›nda ise inkarc›lar flöyle karfl›lan›rlar:

‹nkar edenler, cehenneme bölük bölük sevk edildiler. Sonunda oraya gel-

dikleri zaman, kap›lar› aç›ld› ve onlara (cehennemin) bekçileri dedi ki: "Si-

ze Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karfl›laflaca¤›n›z› (söyleyip) si-

zi uyaran elçiler gelmedi mi?" Onlar: "Evet" dediler. Ancak azap kelimesi
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kafirlerin üzerine hak oldu. Dediler ki: "‹çinde ebedi kal›c›lar olarak cehen-

nemin kap›lar›ndan (içeri) girin. Büyüklü¤e kap›lanlar›n konaklama yeri ne

kötüdür." (Zümer Suresi, 71-72)

‹nkar edenler cehenneme girdiklerinde cehennemin kap›lar› üzerlerine kapat›-

l›r. Karfl› karfl›ya kald›klar› azap, Kuran'da "büyük bir azap" (Al-i ‹mran Suresi,

176), "fliddetli bir azap" (Al-i ‹mran Suresi, 4) ve "ac›kl› bir azap" (Al-i ‹mran Sure-

si, 21) olarak tarif edilmifltir.  ‹nsan›n dünya hayat›nda bildi¤i k›staslar, cehennem

azab›n› tam olarak kavramaya yeterli de¤ildir. Allah'›n azab›n›n bir benzerinin ol-

mad›¤› ayetlerde flöyle haber verilir:

Art›k o gün hiç kimse (Allah'›n) verece¤i azab gibi azabland›ramaz. Onun

vuraca¤› ba¤› hiç kimse vuramaz. (Fecr Suresi, 25-26)

Cehennem ehli, cehennemde "cay›r cay›r yanmakta olan" (Mearic Suresi, 15),

"alevleri kabard›kça kabaran" (Leyl Suresi, 14), "ç›lg›nca yanan" (Furkan Suresi,

11) bu ateflin içine at›l›rlar. Ayetlerde flöyle buyrulur:

Kimin tart›lar› hafif kal›rsa. Art›k onun da anas› (son dura¤›) "haviye"dir

(uçurum). Onun ne oldu¤unu (mahiyetini) sana bildiren nedir? O, k›zg›n bir

atefltir. (Kaaria Suresi, 8-11)

Atefl, cehennemdeki azaplardan sadece bir tanesidir.  Cehennemde insan› hem

fiziksel hem de psikolojik yönden azapland›racak çok çeflitli yöntemler vard›r. Ku-

ran'da geçen ifadeyle, azap cehennemde her yönden gelmektedir. Azaptan kendile-

rini korumaya f›rsatlar› yoktur, azap her yandan onlar› kuflatmaktad›r. Üstlerinden,

altlar›ndan gelen azab› savmaya güç yetiremezler ve bu sonsuza kadar devam eder. 
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B u ayetlerde dünya hayat› boyunca çal›fl›p çabalam›fl, belki maddi aç›dan ba-

flar›l› olmufl, belli bir kariyere sahip olmufl, sanat eserleri, bilimsel bulufllar or-

taya koymufl, ancak Allah'›n varl›¤›n› ve ayetlerini inkar ettikleri için ahirette çaba-

lar› bofla gitmifl olan insanlardan bahsedilmektedir.

Bir insan Allah'a inanmaz, Kuran ayetlerini inkar eder ve yap›lan hat›rlatma-

lardan yüz çevirirse, bu kifli -büyük eserler meydana getirse veya çok önemli bulufl-

lar yapsa da- ahireti aç›s›ndan büyük bir kay›pta demektir. Ayetlerde bu kiflilerin

durumu flu flekilde ifade edilir:

... Kim iman› tan›may›p küfre saparsa, elbette onun yapt›¤› bofla ç›km›flt›r. O

ahirette hüsrana u¤rayanlardand›r. (Maide Suresi, 5)

Ayetlerimizi ve ahirete kavuflmay› yalanlayanlar, onlar›n amelleri bofla ç›k-

m›flt›r. Onlar yapt›klar›ndan baflkas›yla m› cezaland›r›lacaklard›? (Araf Su-

resi, 147)

... Onlar sizden kuvvet bak›m›ndan daha güçlü, mal ve çocuklar bak›m›ndan

daha çoktular. Onlar kendi paylar›yla yararlanmaya bakt›lar; siz de, sizden

öncekilerin kendi paylar›yla yararlanmaya kalk›flmalar› gibi, kendi paylar›-

187

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

De ki: "Davran›fl (ameller) bak›m›ndan en
çok hüsrana u¤rayacak olanlar› size haber ve -
reyim mi?" "Onlar›n, dünya hayat›ndaki bütün

çabalar› bofla gitmiflken, kendilerini gerçekte
güzel ifl yapmakta san›yorlar." ‹flte onlar ,

Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuflmay› in -
kar edenlerdir . Art›k onlar›n yap›p-ettikleri

bofla ç›km›flt›r ,  k›yamet gününde onlar için bir
tart› tutmayaca¤›z. (Kehf Suresi , 103-105)



n›zla yararlanmaya bakt›n›z ve siz

de (dünyaya ve zevke) dalanlar gi-

bi dald›n›z. ‹flte onlar›n dünyada

ahirette bütün yap›p-ettikleri

(amelleri) bofla ç›km›flt›r ve iflte on-

lar kayba u¤rayanlard›r. (Tevbe

Suresi, 69)

Ayetlerde inkar edenlerin tüm ça-

balar› bofla giderken, iman edenlerin

her iyiliklerinin en güzeliyle karfl›l›k

bulaca¤› da müjdelenmektedir. Onlar›n

hiçbir amellerinin bofla ç›kar›lmayaca¤›

bir ayette flöyle haber verilir:

Nitekim Rableri onlara (dualar›n›

kabul ederek) cevab verdi: "fiüphe-

siz Ben, erkek olsun, kad›n olsun,

sizden bir iflte bulunan›n iflini bo-

fla ç›karmam. Sizin kiminiz kimi-

nizdendir. ‹flte, hicret edenlerin,

yurtlar›ndan sürülüp-ç›kar›lanlar›n ve yolumda iflkence görenlerin, çarp›fl›p

öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örtece¤im ve onlar›, altlar›ndan ›r-

maklar akan cennetlere sokaca¤›m. (Bu,) Allah kat›ndan bir karfl›l›k (se-

vap)t›r. (O) Allah, karfl›l›¤›n (sevab›n) en güzeli O'nun kat›ndad›r." (Al-i ‹m-

ran Suresi, 195)
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Tevbe edenler, ibadet

edenler, hamd edenler,

(‹slam u¤runda) seyahat

edenler, rükû edenler,

secde edenler, iyili¤i

emredenler, kötülükten

sak›nd›ranlar ve Allah'›n

s›n›rlar›n› koruyanlar;

sen (bütün) mü'minleri

müjdele.

(Tevbe Suresi, 112)



K ehf Suresi'nin 106. ayetinde de inkar edenlerin Allah'›, elçisini ve ayetlerini

alaya almalar›ndan dolay› cehennem azab›yla cezaland›r›lacaklar›ndan bah-

sedilmektedir. Alay, inkar edenlerin Kuran'› dinlememek için en s›k baflvurduklar›

yöntemdir. Allah, inkarc›lar›n birbirlerine adeta vasiyet ettikleri bu ahlak bozuklu-

¤unu bir ayetinde flöyle bildirir: 

Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyiversin, mutlaka ondan yüz

çevirirler. Kendilerine hak gelince, onu yalanlad›lar; fakat alaya ald›klar›n›n

haberleri onlara gelecektir. (Enam Suresi, 4-5)

Bir baflka ayette ise flu flekilde belirtilmektedir:

Fakat onlara ayetlerimizle geldi¤i zaman, bir de ne görsün, onlar bunlara

(alay edip) gülüyorlar. (Zuhruf Suresi, 47) 

Bu kiflilerin alay etmelerinin alt›nda yatan en önemli neden ise anlat›lanlar›

dinlemek istememeleridir. Çünkü daha önce de belirtti¤imiz gibi bu gerçeklere ku-

lak verdiklerinde vicdanlar›n›n harekete geçece¤inden, ahiretin varl›¤›n›n, ölümün

ve dünya hayat›ndaki sorumluluklar›n›n ak›llar›na gelece¤inden korkarlar. Bu ne-

denle de alaya baflvururlar. Allah'›n elçileri vas›tas›yla indirdi¤i dinlerle alay etmek

kast›yla kendilerince karikatürler çizer, mizahi yaz›lar yazar, bununla nefle bulma-

ya ve Kuran'da bildirilen gerçekleri unutmaya çal›fl›rlar. 
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‹flte, inkar etmeleri ,  ayetlerimi ve elçi -
lerimi alay konusu edinmelerinden dolay›

onlar›n cezas› cehennemdir. 
(Kehf Suresi , 106)



Alay, fikri bir aç›klamas›, karfl›s›ndaki fikre karfl› getirebilecek bir delili olma-

yan kiflilerin, bu zay›fl›klar›n› ve komplekslerini gizlemek için kulland›klar› cahilce

bir yöntemdir. Alayla kendi inkarlar›n› hakl› göstermeye çal›flan bu kifliler, Allah'›n

"(As›l) Allah onlarla alay eder ve taflk›nl›klar› içinde flaflk›nca dolaflmalar›na (bel-

li bir) süre tan›r" (Bakara Suresi, 15) ayetiyle de belirtti¤i gibi, ancak k›sa bir süre

bu alaylar›n› devam ettirebileceklerdir. Ölüm gelip çatt›¤› zaman "… Alay konusu

edindikleri fley de kendilerini çepeçevre kuflatm›flt›r" (Zümer Suresi, 48) ayetine

uygun bir ortamla karfl›laflacaklard›r. Allah baflka ayetlerinde de Kuran ayetleriyle

alay edenlerin cehennem azab› karfl›s›ndaki durumlar›n› flu flekilde tarif etmektedir:

Hay›r, sen (bu muhteflem yarat›fla ve onlar›n inkar›na) flafl›rd›n kald›n; onlar

ise alay edip duruyorlar. Kendilerine ö¤üt verildi¤inde, ö¤üt alm›yorlar. Bir

ayet (mucize) gördüklerinde de, alay konusu edinip e¤leniyorlar. "Bu, aç›k-

ca bir büyüden baflkas› de¤ildir" dediler. "Biz öldü¤ümüz, toprak ve kemik

oldu¤umuzda m›, gerçekten biz mi diriltilecekmifliz? Veya önceki atalar›m›z

da m›?" De ki: "Evet, üstelik boyun bükmüfl kimseler olarak (diriltileceksi-

niz). "‹flte o, yaln›zca bir tek ç›¤l›ktan ibarettir; art›k kendileri (diriltilmifl

olarak) bak›p duruyorlar. Derler ki: "Eyvahlar bize; bu, din günüdür." "Bu,

sizin yalanlad›¤›n›z (mümini kafirden, hakl›y› haks›zdan) ay›rma günüdür."

(Saffat Suresi, 12-21)
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D aha önce de vurgulad›¤›m›z gibi k›yamet gününde salih müminler, tüm ha-

yatlar› boyunca yap›p-ettiklerinin yaz›lm›fl oldu¤u hesap defterlerini "sa¤

yanlar›ndan" alacaklard›r. Bu tan›m, Kuran'da "kolay" hesaba çekilecek ve cennetle

ödüllendirilecek insanlar için kullan›lm›flt›r. Bu konuyla ilgili baz› ayetler flöyledir:

Art›k kimin kitab› sa¤ yan›ndan verilirse. O, kolay bir hesap (sorgu) ile sor-

guya çekilecek. Ve kendi yak›nlar›na sevinç içinde dönmüfl olacakt›r. (‹nfli-

kak Suresi, 7-9)

Hesaba çekilmeleri bitti¤inde art›k müminler, kurtulmufl olman›n sevinci için-

dedirler. Ayette müminler için flöyle hükmedilmektedir:

"Oraya esenlikle ve güvenlikle girin." (Hicr Suresi, 46). 

Kendisine "cennete gir" denilen mümin bir kifli ise, flöyle söyler:

... Keflke kavmim de bir bilseydi, Rabbimin beni ba¤›fllad›¤›n› ve a¤›rlanan-

lardan k›ld›¤›n›. (Yasin Suresi, 26-27)

Bir baflka ayette de Allah, cennet ehlini flöyle müjdelemektedir:

... Bu, do¤rulara, do¤ru söylemelerinin yarar sa¤lad›¤› gündür. Onlar için,

içinde ebedi kalacaklar›, alt›ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r... (Maide

Suresi, 119)

Cennette müminleri sonsuz nimetler beklemektedir. Ayetlerde cennet nimetle-

rinden flu flekilde bahsedilir:

‹man edip salih amellerde bulunanlar. . .
Firdevs cennetleri onlar için bir 'konak -
lama yeridir . ' Onda ebedi olarak kal›c› -

d›rlar , ondan ayr›lmak istemezler.
(Kehf Suresi , 107-108)
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Adn cennetleri (onlar›nd›r); oraya girerler, orada alt›ndan bileziklerle ve in-

cilerle süslenirler. Ve orada onlar›n elbiseleri ipek(ten)dir. Derler ki: "Bizden

hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun; flüphesiz Rabbimiz, gerçekten

ba¤›fllayand›r, flükrü kabul edendir. Ki O, bizi Kendi fazl›ndan (ebedi ola-

rak) kal›nacak bir yurda yerlefltirdi; burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve

burada bize bir b›kk›nl›k da dokunmaz." (Fat›r Suresi, 33-35)

Cennetteki nimetlerin göz kamaflt›r›c›l›¤›n› kelimelerle tarif etmek mümkün

de¤ildir. Ayetlerde de belirtildi¤i gibi cennet, insan›n befl duyusuna olabilecek en

büyük zevk ve lezzetlerin tatt›r›ld›¤› bir mekand›r. 

Ancak cennetin tüm bunlardan çok daha üstün olan en büyük nimeti, Allah'›n

r›zas›d›r. Müminin Allah'›n r›zas›n› kazanabilmifl olmas›ndan dolay› hissetti¤i se-

vinç ve huzurdur. Dahas›, Allah'›n verdi¤i herfley için O'ndan raz› olman›n, O'na

daimi bir flükür içinde bulunman›n verdi¤i as›l mutluluktur. Kuran'da, cennet ehli-

nin bu vasf›na flu flekilde dikkat çekilir: 

"...Allah onlardan raz› oldu, onlar da O'ndan raz› olmufllard›r. ‹flte büyük

'kurtulufl ve mutluluk' budur." (Maide Suresi, 119)
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B u ayette Allah'›n sonsuz ilmi bir örnekle insanlara tarif edilmektedir. Allah

göklerin, yerin, bu ikisi aras›nda olan tüm canl›lar›n, kainatta iflleyen tüm ka-

nunlar›n, bilimlerin, ilimlerin, her an meydana gelen tüm olaylar›n bilgisine sahip-

tir. Çünkü tümünün Yarat›c›s› O'dur. 

Allah'›n 'bilmesi' s›n›rs›zd›r; O ayn› anda dünya üzerinde do¤an ve ölen insan-

lar›n kimliklerini, yeryüzündeki her bir a¤açtan düflen yapraklar›n say›s›n›, evrende-

ki milyarlarca galaksi içindeki milyarlarca y›ld›z›n her birinin özelliklerini ve bura-

da sayfalarca saysak da asla bitiremeyece¤imiz herfleyi bilir. Allah, yeryüzünde, ay-

n› anda uzayda meydana gelen her olay›, dünya üzerindeki milyarlarca insan›n, hay-

van›n ve bitkinin hücrelerinde kodlu olan flifreleri de bilir. Kainat›n her noktas›na

tam olarak hakim olan Allah insan›n içine ve d›fl›na da hakimdir. Nitekim Allah'›n

bu sonsuz bilgisi pek çok ayetle de bildirilmifltir. Ayetlerden baz›lar› flöyledir:

Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kufllar, gerçek-

ten Allah'› tesbih etmektedir. Her biri, kendi duas›n› ve tesbihini flüphesiz

bilmifltir. Allah, onlar›n ifllediklerini bilendir. (Nur Suresi, 41)

Haberiniz olsun; gerçekten onlar, ondan gizlenmek için gö¤üslerini büker

(Hak'tan kaç›n›p yan çizer)ler. (Yine) Haberiniz olsun; onlar, örtülerine bü-

ründükleri zaman, O, gizli tuttuklar›n› da, aç›¤a vurduklar›n› da bilir. Çün-

kü O, sinelerin özünde sakl› duran› bilendir. (Hud Suresi, 5)

O, önlerindekini ve arkalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›-

fl›nda, O'nun ilminden hiç birfleyi kavray›p-kuflatamazlar. O'nun kürsüsü,

bütün gökleri ve yeri kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n korunmas› O'na güç gel-

mez. O, pek yücedir, pek büyüktür.  (Bakara Suresi, 255)

Göklerde ve yerde Allah O'dur. Gizlinizi ve aç›¤›n›z› bilir; kazand›klar›n›z›

da bilir. (Enam Suresi, 3)

De ki: "Rabbimin sözleri(ni yazmak)
için deniz mürekkep olsa ve yard›m için
bir benzerini (bir o kadar›n›) dahi ge -
tirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden

önce, elbette deniz tükeniverirdi . 
(Kehf Suresi , 109)
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G elmifl geçmifl tüm ümmetlere onlar› Allah'›n do¤ru yoluna ça¤›ran resuller

gönderilmifltir. Resuller insanlara Allah'›n varl›¤›n› ve birli¤ini anlatan, onla-

ra Allah'›n dinini tebli¤ eden, Allah'›n kendilerinden istediklerini, di¤er bir deyiflle

yapmalar› ve sak›nmalar› gereken fleyleri bildiren, onlar› cehennem azab›na karfl›

uyaran ve cennetle müjdeleyen kutlu insanlard›r. 

Resullerin hayatlar› ve mücadeleleri, düflünen ve ö¤üt almas›n› bilen mümin-

ler için çok hikmetli derslerle doludur. Müminler, resuller aras›nda hiçbir ay›r›m

yapmadan onlar›n Kuran'da aktar›lan güzel tav›r ve davran›fllar›n›, üstün ahlakla-

r›n› kendilerine örnek almal›, onlar›n ö¤üt ve tavsiyelerini tutup, uyar›lar›na büyük

önem vermelidirler. 

Allah'›n elçilerinin Kuran'da bildirilen tebli¤leri birbirine benzeflmektedir. Her

elçi, insanlar› Allah'a iman etmeye, hak kitaplar›na uymaya, korkup-sak›nmaya ve

Allah'›n emirlerini titizlikle uygulamaya davet etmifltir. Bu nedenle de iman eden-

lerin resullerden hiçbirini ay›rt etmeyip, hepsine indirilene iman etmeleri, onlar›n

Kuran'da bildirilen tebli¤lerine titizlikle uymalar› gerekmektedir. Ayette flöyle hük-

medilmektedir:

Deyin ki: "Biz Allah'a; bize indirilene, ‹brahim, ‹smail, ‹shak, Yakub ve to-

runlar›na indirilene, Musa ve ‹sa'ya verilen ile Peygamberlere Rabbinden

De ki: "fiüphesiz ben, ancak sizin benzeri -
niz olan bir beflerim; yaln›zca bana sizin

ilah›n›z›n tek bir ‹lah oldu¤u vahyolunu -
yor. Kim Rabbine kavuflmay› umuyorsa,

art›k salih bir amelde bulunsun ve Rabbi -
ne ibadette hiç kimseyi ortak tutmas›n."

(Kehf Suresi , 110)



verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini di¤erinden ay›rt etmeyiz ve biz O'na

teslim olmufllar›z." (Bakara Suresi, 136)

Bütün resuller insanlar› hak dine ve en do¤ru yola ça¤›rm›fllard›r. Bu ça¤r› on-

lar›n ümmetleri için geçerli oldu¤u gibi, bizim için de geçerlidir. Hepsinin davet et-

ti¤i temel imani ve ahlaki gerçekler, sergiledikleri üstün karakter özellikleri, her de-

vir için, dolay›s›yla bizler için de uyulmas› ve örnek al›nmas› gereken konulard›r.

Allah Kuran'da onlar›n davet ettikleri gerçekleri ve sahip olduklar› üstün ahlaki

özellikleri bizlere pek çok aç›dan, özlü ve ayr›nt›l› bir biçimde bildirmifltir. Ve Pey-

gamberlerinin flahs›nda tüm müminlere do¤ru yola tabi olmay› emretmifltir:

Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve Peygamberlik verdiklerimizdir. E¤er

bunlar› tan›may›p-küfre sap›yorlarsa, andolsun, Biz buna (karfl›) inkâra sap-

mayan bir toplulu¤u vekil k›lm›fl›zd›r. ‹flte Allah'›n hidayet verdikleri bun-

lard›r; öyleyse sen de onlar›n bu hidayetlerine uy. De ki: "Ben bunun için

sizden bir ücret istemiyorum. O (Kuran), alemlere bir 'ö¤üt ve hat›rlatma-

dan' baflkas› de¤ildir." (Enam Suresi, 89-90)

Öyleyse müminlere düflen Kuran'da resullerin k›ssalar›n› dikkatlice okuyup,

onlar›n gösterdikleri do¤ru yola, yapt›klar› ö¤üt ve uyar›lara titizlikle uymaya ça-

l›flmakt›r.
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Kehf Suresi'nden Ahir Zamana ‹flaretler

Kitap boyunca Kehf Suresi'nde ahir zamana yönelik pek çok iflaret oldu¤u-

nu belirttik. Nitekim baz› ayetlerin ebced de¤erleri de günümüze çok yak›n za-

manlara bakmaktad›r. Bu ayetlerden baz›lar› flu flekildedir:

Onlar›n kalpleri üzerinde (sabr› ve kararl›l›¤›) rabtetmifltik... (Kehf Suresi, 14)

H‹CR‹: 1400 M‹LAD‹:1979

Dedi ki: Rabbimin beni kendisinde sa¤lam bir iktidarla yerleflik k›ld›¤› (güç

nimet ve imkan) daha hay›rl›d›r... (Kehf Suresi, 95)

H‹CR‹:1409,  M‹LAD‹:1988 (fieddesiz)

Gerçekten Biz ona yeryüzünde sapasa¤lam bir iktidar verdik... 

(Kehf Suresi, 84)

H‹CR‹:1440, M‹LAD‹:2019 (fieddeli)

Kehf Suresi'nde hicri 14. yüzy›l bafl›na yani miladi olarak 20. yüzy›l›n sonu

ve 21. yüzy›l›n bafl›na bakan bir iflaret ise Kehf Suresi'nin s›ra numaras› ile ayet sa-

y›s›n›n çarp›m›ndan elde edilen 1980 rakam›d›r. Bu rakam Hicri 14. asr›n bafllar›-

na tekabül etmektedir. 

18. Sure Kehf Suresi 110 ayet 18 x 110 = 1980

Bediüzzaman Said Nursi de birçok sözünde ahir zaman›n bafllang›c› olarak

ayn› tarihlere iflaret etmifltir. Örne¤in bir sözü flu flekildedir:

‹flte bu hakikati bilmeyen insafs›z insanlar derler ki: "Ahiretin tafsilat›n› ders

alan müteyakk›z kalbli, keskin nazarl› olan sahabelerin fikirleri niçin bin se-

ne hakikatten uzak olarak fikirleri düflmüfl gibi, istikbal-i dünyevide bin

dörtyüz sene sonra gelecek bir hakikati as›rlar›nda karib zannetmifller?9

Üstad burada, sahabelerin yaflad›¤› dönemden "1400 sene sonra"s›ndan bah-

sederek, ahir zaman›n 1980'li y›llara tekabül edece¤ine iflaret etmifltir. Burada ne

1373, ne 1378, ne de 1398 denmemifl, tam 1400 denmifltir. Yani Hicri 14. yüzy›l.
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Sonuç

K itap boyunca Kehf Suresi'nde Müslümanlara bildirilen çeflitli hikmetler, hat›r-

latma ve ö¤ütler üzerinde durduk. Rabbimizin, "...Allah'›n size verdi¤i ni-

meti ve size ö¤üt olarak indirdi¤i Kitab'› ve hikmeti an›n..." (Bakara Suresi, 231)

ayetiyle bildirdi¤i hükmü gere¤i Kehf Suresi'ndeki ayetlerin baz› hikmetlerini aç›k-

lamaya çal›flt›k. 

Ayetlerde bildirilen bu hikmetleri anlamaya ve her an yaflamaya çal›flmak, ay-

n› zamanda insanlara da anlatmak, tüm Müslümanlar için bir sorumluluktur. Allah

ayetinde flu flekilde buyurmaktad›r:

Andolsun, onlar›n k›ssalar›nda temiz ak›l sahipleri için ibretler vard›r. (Bu

Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz de¤ildir, ancak kendinden öncekilerin

do¤rulay›c›s›, her fleyin 'çeflitli biçimlerde aç›klamas›' ve iman edecek bir

topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi, 111)

Elinizde tuttu¤unuz bu kitapta, bir ö¤üt ve hikmet gözüyle okuyan her insan

için, ihlas, itaat, kadere teslimiyet, dünya hayat›n›n geçicili¤i, Allah'›n zamandan ve

mekandan münezzeh olmas›,  özel ilimle destekledi¤i kullar›, Allah'›n ayetlerine

karfl› büyüklenenlerin u¤rayaca¤› son ve iman edenleri bekleyen müjdeli gelecek

gibi pek çok konuyla ilgili çok önemli tefekkürler bulunmaktad›r. 

Kehf Suresi ayn› zamanda iman edenler için bir müjde de içermektedir. Bu

müjde, Peygamberimizin de hadislerinde bildirdi¤i, kutlu bir dönem olan ahir za-

man›n yaklaflmas›d›r. Kehf Suresi bu aç›dan bak›ld›¤›nda, ‹slam'›n ahir zamanda

geçirece¤i  bafllang›ç, geliflme ve Hz. ‹sa'n›n gelifli ile birlikte sonuçlanacak olan ha-

kimiyet dönemlerine iflaret etmektedir. 

Kuran'›n pek çok ayetinden anlafl›ld›¤› üzere, Allah'›n istedi¤i hikmete ve de-

rinli¤e ulaflan müminlere zafer ve hakimiyet müjdelenmektedir. Bu, en son aflama-

d›r ve Nur Suresi'nde bize bildirilen bir müjdenin, Allah'›n dilemesiyle gerçekleflti-

¤i bir dönemdir: 

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmifltir:

Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onla-

r› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için seçip be¤en-

di¤i dinlerini kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve onlar› korkula-

r›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca bana ibadet ederler ve

bana hiç bir fleyi ortak koflmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, iflte on-

lar fas›kt›r. (Nur Suresi, 55)
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D arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek amacıyla ortaya

atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan başka bir şey

değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori,

evrende ve canlılarda çok mucizevi bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat

edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300 milyona

yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları

yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini

ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçek-

lerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen

yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır.

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tari-

hindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha

yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar,

Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek

çok bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya,

paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in

geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve yaratılışın delillerini diğer pek çok çalışmamızda

bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu,

taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti olmakla birlik-

te, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının gündemi-

ne sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin

Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini

Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgı-

Evrim Yanılgısı



larına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve

zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya

dayanmıyordu; kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir

"mantık yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitabındaki

"Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde itiraf

ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında

açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların

gelişen bilim tarafından aşılacağını, yeni

bilimsel bulguların teorisini güçlendire-

ceğini umuyordu. Bunu kitabında sık

sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim,

Darwin'in umutlarının tam aksine, teo-

rinin temel iddialarını birer birer daya-

naksız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki

yenilgisi, üç temel başlıkta incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez

nasıl ortaya çıktığını asla açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimleştirici bir

etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo ortaya koy-

maktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

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 önce ilkel dün-

yada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hüc-

renin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer ger-

çekten 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 edilen o

"ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir plan ve
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düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meyda-

na geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda orta-

ya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunları-

na aykırı bir iddiadır.  

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti. Çünkü onun

dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını

varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan "spontane jenerasyon" adlı teoriye göre,

cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabileceklerine

inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan

oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmış-

tı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday konmuş ve biraz beklendiğinde bu

karışımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı. Etlerin kurtlanması da hayatın cansız

maddelerden türeyebildiğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki,

etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip bırak-

tıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde ise, bakterilerin cansız

maddeden oluşabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu.

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl sonra, ünlü Fransız biyolog

Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı kesin   olarak çürüttü. Pasteur yap-

tığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti: "Cansız

maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüş-

tür."10

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun süre direndi-

ler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin karmaşık yapısını ortaya çıkardıkça, haya-

tın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçersizliği daha da açık hale geldi.

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog

Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attığı birtakım tezlerle, canlı

hücresinin tesadüfen meydana gelebileceğini ispat etmeye çalıştı. Ancak bu çalış-

malar başarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı:

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluş-

turmaktadır."11
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Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu çözüme kavuştu-

racak deneyler yapmaya çalıştılar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı

Stanley Miller tarafından 1953 yılında düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde

olduğunu iddia ettiği gazları bir deney düzeneğinde birleştirerek ve bu karışıma

enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik molekül (amino-

asit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olma-

dığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koşullarından çok farklı oldu-

ğu, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.12

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandığı atmosfer orta-

mının gerçekçi olmadığını itiraf etti.13

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürütülen tüm

evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego Scripps Enstitüsü'nden

ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir

makalede bu gerçeği şöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde sahip oldu-

ğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız: Hayat yeryüzünde

nasıl başladı?14

201

ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)

Stanley Miller



Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesi-

nin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile olağanüstü derecede kom-

pleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı

hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün

teknolojik ürünlerden daha kom-

plekstir. Öyle ki bugün dünyanın en

gelişmiş laboratuvarlarında bile can-

sız maddeler biraraya getirilerek

canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi

için gereken şartlar, asla rastlantılar-

la açıklanamayacak kadar fazladır.

Hücrenin en temel yapı taşı olan pro-

teinlerin rastlantısal olarak sentez-

lenme ihtimali; 500 aminoasitlik

ortalama bir protein için, 10950'de

1'dir. Ancak matematikte 1050'de

1'den küçük olasılıklar pratik olarak

"imkansız" sayılır. Hücrenin çekirde-

ğinde yer alan ve genetik bilgiyi sak-

layan DNA molekülü ise, inanılmaz

bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının

içerdiği bilginin, eğer kağıda dökül-

meye kalkılsa, 500'er sayfadan olu-

şan 900 ciltlik bir kütüphane oluştu-

racağı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem

daha vardır: DNA, yalnız birtakım

özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin)

yardımı ile eşlenebilir. Ama bu

enzimlerin sentezi de ancak

DNA'daki bilgiler doğrultusunda

gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduk-

larından, eşlemenin meydana gelebil-
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Evrim teorisini geçersiz kılan gerçeklerden bir tanesi, canlılığın
inanılmaz derecedeki kompleks yapısıdır. Canlı hücrelerinin
çekirdeğinde yer alan DNA molekülü, bunun bir örneğidir. DNA,
dört ayrı molekülün farklı diziliminden oluşan bir tür bilgi ban-
kasıdır. Bu bilgi bankasında canlıyla ilgili bütün fiziksel özellik-
lerin şifreleri yer alır. İnsan DNA'sı kağıda döküldüğünde, orta-
ya yaklaşık 900 ciltlik bir ansiklopedi çıkacağı hesaplanmakta-
dır. Elbette böylesine olağanüstü bir bilgi, tesadüf kavramını
kesin biçimde geçersiz kılmaktadır.



mesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğinden

oluştuğu senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üniversite-

si'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994

tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA

ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derece-

de ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün

değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla

mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.15

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine ortaya çıkması

imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en

temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır.  

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim mekaniz-

maları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte hiçbir evrimleştirici güce

sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. 

Darwin, ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon" mekanizması-

na bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının isminden de açıkça anlaşı-

lıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon Yoluyla...
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Doğal seleksiyona göre, güçlü olan ve yaşadığı çevreye uyum sağlayabilen 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 iddiayı doğrulayan tek bir delil dahi bulunmamaktadır.



Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam mücadelesi içinde,

doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı düşüncesine dayanır.

Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha hızlı

koşabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireyler-

den oluşacaktır. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez, onları başka

bir canlı türüne, örneğin atlara dönüştürmez. Dolayısıyla doğal seleksiyon mekaniz-

ması hiçbir evrimleştirici güce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve

Türlerin Kökeni adlı kitabında "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon

hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı.16

La marck'ın Et ki si

Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel

bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalışmıştı.

Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog Lamarck'a göre, canlılar yaşamları

sırasında geçirdikleri fiziksel değişiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesi-

le biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a

göre zürafalar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların yapraklarını yemek için

çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnekler vermiş, örneğin Türlerin Kökeni adlı kitabında,

yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara dönüştüğünü

iddia etmişti.17

Ama Mendel'in keşfettiği ve 20.yüzyılda gelişen genetik bilimiyle kesinleşen

kalıtım kanunları, kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılması efsanesini

kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksiyon "tek başına" ve dolayısıyla tümüyle

etkisiz bir mekanizma olarak kalmış oluyordu.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların sonlarında,

"Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attı-

lar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanına "faydalı değişiklik sebebi" olarak

mutasyonları, yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama

hataları sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen,

Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan

milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kom-
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pleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonu-

cunda 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:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler

ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir geliş-

me meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir

organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz olacaktır

ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol saatini

geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etki-

siz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir.18

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren mutasyon

örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu görüldü. Anlaşıldı ki,

evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdiği mutasyonlar, gerçekte can-

lıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun

en sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim meka-

nizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına

hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekanizması" olmadı-

ğını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadığına göre de, evrim denen hayali

süreç yaşanmış olamaz.
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Evrimciler yüzyılın başından
beri sinekleri mutasyona
uğratarak, faydalı mutasyon
örneği oluşturmaya çalıştı-
lar. Ancak onyıllarca süren
bu çabaların sonucunda
elde edilen tek sonuç, sakat,
hastalıklı ve kusurlu sinek-
ler oldu. Solda, normal bir
meyve sineğinin kafası ve
sağda ise mutasyona uğra-
mış diğer bir meyve sineği.



Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en açık göster-

gesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden türemiş-

lerdir. 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 yandan da bazı

sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olma-

lıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazan-

mış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları

için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduk-

larına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayılarının ve

çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu garip canlıların
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Fosil kayıtları evrim teorisinin önünde çok büyük bir engeldir. Çünkü bu kayıtlar,
canlı türlerinin aralarında hiçbir evrimsel geçiş formu bulunmadan, bir anda ve
eksiksiz yapılarıyla ortaya çıktıklarını göstermektedir. Bu gerçek türlerin ayrı ayrı
yaratıldıklarının ispatlarından biridir.

410 milyon yıllık
Coelacanth fosili (üstte) ve
bu balığın günümüzdeki
hali (solda)



kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin

Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri mut-

laka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece

fosil kalıntıları arasında bulunabilir.19

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir türlü bulu-

namadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluşturduğunu

görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties

on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden
sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa
halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara
geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok
katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her
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Evrim teorisi, canlı türlerinin yavaş değişimlerle birbirlerinden evrimleştiklerini iddia  eder. Oysa
fosil kayıtları bu iddiayı açıkça yalanlamaktadır. Örneğin 530 milyon yıl önce başlayan Kambriyen
devrinde, birbirinden çok farklı olan onlarca canlı türü bir anda ortaya çıkmıştır. Üstteki çizimde
tasvir edilen bu canlılar çok kompleks yapılara sahiptirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlaması"
olarak tanımlanan bu gerçek, yaratılışın açık bir delilidir.



tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir

süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri

sürülecek en büyük itiraz olacaktır. (Ek dipnot: Charles Darwin, The Origin

of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hummalı fosil

araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına rastlanamamıştır. Yapılan

kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin bekledikleri-

nin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde orta-

ya çıktıklarını göstermiştir. Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager,

bir evrimci olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya da

sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız; kademeli

evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.20

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş formu olmadan

eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin

tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delil-

208

KEHF SURESİ 'NDEN AHİR ZAMANA İŞARETLER

İnsanın evrimi masalını
destekleyen hiçbir fosil
kalıntısı yoktur. Aksine,
fosil kayıtları insanlar ile
maymunlar arasında aşıla-
maz bir sınır olduğunu
göstermektedir. Bu gerçek
karşısında evrimciler, ger-
çek dışı birtakım çizim ve
maketlere umut bağlamış-
lardır. Fosil kalıntılarının
üzerine diledikleri maske-
leri geçirir ve hayali yarı
maymun-yarı insan yüzler
oluştururlar. 
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dir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden evrimleştiği hiçbir atası olmadan, bir

anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmış olma-

sıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki

açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir

biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Eğer böyle olmadıysa, bir

değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden

evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir

biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratıl-

mış olmaları gerekir.21

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çık-

tıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandığının aksine, evrim

değil yaratılıştır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok

gündeme getirdikleri konu, insanın kökeni

konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

insanın sözde maymunsu birtakım yaratık-

lardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl

önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan

ile hayali ataları arasında bazı "ara

form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte

tümüyle hayali olan bu senaryoda dört

temel "kategori" sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis

3) Homo erectus

4) Homo sapiens
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Evrimciler, fosiller üzerinde yaptıkları yorum-
ları genelde ideolojik beklentileri doğrultusun-
da yaparlar. Bu nedenle vardıkları sonuçlar
çoğunlukla güvenilir değildir. 



Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymunu" anlamı-

na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar gerçekte soyu tükenmiş bir

maymun türünden başka bir şey değildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles

Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus

örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece

soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taşı-

madıklarını göstermiştir.22

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani insan olarak

sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar, Australopithecuslar'dan

daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek

hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı

sınıfların arasında evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin

20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e

uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. 23

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens"

sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası olduğu izlenimi-

ni verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları, Australopithecus, Homo habi-

lis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıkları-

nı göstermektedir.24

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok modern

zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapi-

ens (günümüz insanı) ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır. 25

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçersizliğini

açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologlarından Stephen Jay

Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın, Darwinist teorinin içine girdiği bu

çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı) çizgisi

varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri diğerinden

gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme

trendi göstermemektedirler.26

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "yarı may-

mun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla ayakta tutul-

maya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masal-

dan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15

yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly
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Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen, ortada maymunsu canlılardan insana

uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel olarak kabul etti-

ği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dallarına kadar bir yelpaze

oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere

dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilim-

leri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayı-

lan kısımda ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama"

kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu

şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu

alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanması-

na- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herşeyin mümkün oldu-

ğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı

yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.27

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım insanların

buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından ibarettir.

Dar win For mü lü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz evrimcile-

rin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların bile anlayabileceği

kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla bu

akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluş-

turmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir şekilde diğer canlıları ve insanı mey-

dana getirmişlerdir. şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot,

potasyum gibi elementleri biraraya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını,

hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz. İsterseniz bu konu-

da bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle

dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan fosfor,

azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysun-

lar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını

gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karışımların içine, iste-

dikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluşma
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ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve

nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına

da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula,

kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli

varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için hangi şartların var olması

gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yap-

sınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları,

kanaryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakla-

rı, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları,

karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk

renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar.

Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile

elde edemezler. Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluşturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda başka kararlar

alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altın-

da izleyen profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla

hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır.

Evrimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki örnekte

olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu ise göz ve

kulaktaki üstün algılama kalitesidir. Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl

görürüz?" sorusuna kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retina-

ya ters olarak düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine

dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir nok-

taya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde

görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bulunduğu yere

kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın asla ulaşmadığı,

belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlık-

ta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi bile her

türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin şu anda okuduğunuz
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kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. şu

anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü?

Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin üretti-

ği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu net-

liğe ulaşmak için çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta,

araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine bir TV ekra-

nına bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve

kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü

gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme kali-

tesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildi-

ler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün değil, kaldı ki bu

suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur.

Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada

da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın tesadüfen

oluştuğunu iddia etmektedirler. şimdi biri size, odanızda duran televizyon tesadüf-
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Gözü ve kulağı, kamera ve ses kayıt cihazları ile kıyasladığımızda bu organlarımızın
söz konusu teknoloji ürünlerinden çok daha kompleks, çok daha başarılı, çok  daha
kusursuz tasarımlara sahip olduklarını görürüz.
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ler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana

getirdi dese ne düşünürsünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz

atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet tesadüfen olu-

şamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadüfen oluşamayacağı çok

açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kep-

çesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güç-

lendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüş-

türerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki

duyma merkezinde gerçekleşir. Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin,

ışık gibi sese de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de

olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Ses

geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir orta-

mın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içinde-

ki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için

de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri,

birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır.

Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağ-

men kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. En büyük

müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini düşünün. Sesi kaydettiğin-

de mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluşur veya

müzik setini açtığınızda daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız.

Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusur-

suzdur. Bir insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya para-

zitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan yara-

tıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir görün-

tü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır.

Ancak görme ve işitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha

vardır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuşların cıvıltıla-

rını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elektrik sinyali



olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün

beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkında-

ki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyalleri-

ni görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir

şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücrelerine ait

değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret olduğunu zanneden Darwinist-

materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın

yaratmış olduğu ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için

kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç santimetre-

küplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ışıklı olarak

sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan korkup, O'na sığınması gerekir. 
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Bütün hayatımızı beynimizin içinde yaşarız. Gördüğümüz insanlar, bindiğimiz
araba, içinde çalıştığımız iş yeri, çevremizdeki herşey beynimizde oluşur. Gerçekte
ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler vardır. Beyinde bulunabile-
cek tek şey elektrik sinyalleridir.



Ma ter ya list Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla açıkça çeli-

şen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddia-

sı bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi

yoktur ve fosiller teorinin gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını göstermekte-

dir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kena-

ra atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek

çok düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin

gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bilime sal-

dırı" olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden asla vazge-

çilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü

körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getirilebilecek yegane materyalist

açıklama olduğu için benimsemektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetik-

çi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materya-

list, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş, doğru

varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zor-

layan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, materyalizme olan 'a

priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştır-

ma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru oldu-

ğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.28

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatılan bir

dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka hiçbir varlık olma-

dığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine ina-

nır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kap-

lanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi

içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin için-

den oluştuğunu 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 insanlar ise, şu açık

gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcının

eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen

ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.
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Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin En Et ki li Bü yü sü dür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin etkisi altında

kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan, bilim ve medeniyetten

uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması imkansız bir

iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içine

birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karışımından

zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite öğrencile-

rinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi

sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına

inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, pofesörler,

kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en

büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya

tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmeleri-

ne imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçek-

leri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. 

Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz.

İbrahim'in kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa'nın kavminin içinden

bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl

almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsız-

lıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten
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Geçmiş zamanlarda timsaha tapan insanların inanışları ne derece garip ve akıl
almazsa günümüzde Darwinistlerin inanışları da aynı derecede akıl almazdır.
Darwinistler tesadüfleri ve cansız şuursuz atomları cahilce adeta yaratıcı güç 
olarak kabul ederler hatta bu batıl inanca bir dine bağlanır gibi bağlanırlar.



aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları

şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez;

inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin

üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla gör-

mezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta

daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi’nde ise bu insanların mucizeler görseler bile inanmayacak

kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yükselseler de,

mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz"

diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanların gerçek-

lerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün bozulmaması ise, keli-

melerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç

insanın imkansız senaryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmala-

rı anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız

atomların ani bir kararla biraraya gelip; olağanüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve

şuur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık için uygun olan her türlü

özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatılmış canlı-

ları meydana getirdiğine inanmasının, "büyü"den başka bir açıklaması yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kimselerin,

yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun arasında geçen

bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun

Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların toplandığı bir yerde karşılaş-

masını söyler. Hz. Musa, büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce onların

marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı bir ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini büyüleyi-

verdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldu-

lar. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la  -Hz. Musa ve

ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların

attıklarına karşılık Hz. Musa'nın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayet-

te bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 
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Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverince) bir de
baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor. Böylece
hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada
yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler.  (Araf
Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu kişi-

lerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile, söz konusu insanlar

küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altın-

da son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar,

eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve

"büyü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. 
Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan,

ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın
gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin tarih

kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum.

Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla

kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.29

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in

ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldat-

macası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir

hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim

aldatmacasının sırrını öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını hayret

ve şaşkınlıkla düşünmektedir.
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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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