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

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı toplam 65.000 sayfalık
bir külliyattır ve bu külliyat 73 farklı dile çevrilmiştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki peygamberin ha-
tıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluş-
turulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah (sav)'in mührünün
kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür,
Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de ha-
tem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında,

Kuran'ı ve Resulullah
(sav)'in sünnetini kendi-
ne rehber edinmiştir. Bu
suretle, inkarcı düşünce
sistemlerinin tüm temel
iddialarını tek tek çürüt-
meyi ve dine karşı yö-
neltilen itirazları tam ola-
rak susturacak "son
söz"ü söylemeyi hedef-
lemektedir. Çok büyük
bir hikmet ve kemal sa-
hibi olan Resulullah
(sav)'in mührü, bu son
sözü söyleme niyetinin
bir duası olarak kulla-
nılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmala-
rındaki ortak hedef, Ku-
ran'ın tebliğini dünyaya
ulaştırmak, böylelikle in-
sanları Allah'ın varlığı,
birliği ve ahiret gibi te-
mel imani konular üze-
rinde düşünmeye sevk
etmek ve inkarcı sistem-
lerin çürük temellerini
ve sapkın uygulamala-
rını gözler önüne ser-
mektir.

YAZAR HAKKINDA



Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya,
Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya, Fransa'dan
Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın daha pek çok ülkesinde beğeniyle okun-
maktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca,
Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça,
Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak
kullanılıyor), Dhivehi (Maldivlerde kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok
dile çevrilen eserler, yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmekte-
dir.

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

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır.
Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca Allah'ın hi-
dayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve yayınlanmasında
herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. 

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

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

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

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın
izniyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa,
doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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• 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
Allah'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 Allah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya -
şa ma ya da vet edil mek te dir ler. Allah'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 Allah 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 et me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren
ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 
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H ük mü kı ya me te ka dar ge çer li olan,

mü min le rin tüm ha ya tı nı kap sa yan

emir ve bil gi le rin yer al dı ğı Ku ran-ı Ke rim,

Allah'ın ki ta bı dır. Ku ran'ın en bü yük mu ci -

ze le rin den bi ri, ilk vah yin in me sin den bu

ya na, her asır da ya şa yan tüm in san la ra hi tap

et me si dir. Allah Ku ran'ı, kı ya me te ka dar in -

san la ra bir yol gös te ri ci ve bir hi da yet reh be ri

ola rak in dir miş tir. 

Ku ran'da ak ta rı lan geç miş ka vim le re da -

ir kıs sa lar da in san la ra pek çok ko nu da yol

gös te ri ci dir. Pey gam ber le rin ha yat la rı, ka -

vim le ri ne yap tık la rı teb liğ ler ve uy gu la ma la -

rı iman eden ler için bi rer ör nek tir. Bu nun ya -

nı  sı ra Ku ran'da ge le ce ğe da ir işa ret ler ve

mü min le rin üze rin de dü şün me si ge re ken

ba zı sır lar da var dır. Kehf Su re si bun lar dan

bir ta ne si dir. 

Kehf Su re si Pey gam be ri miz Hz. Mu -

ham med (sav)'in ve pek çok İs lam ali mi nin

dik kat çek ti ği bir su re dir. Kehf Su re si'nde ak -

ta rı lan Kehf ve Ra kim Eh li'nde, Hz. Mu sa ve

ilim sa hi bi ki şi ile il gi li olay la rda ve Hz. Zül -

kar neyn kıs sa sı nda pek  çok sır lar ve ahir

zamana işa ret eden bir çok ifa de ler bu lun -

mak ta dır. 

9
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Kehf Su re si'nin ahir za man la bağ lan tı sı bu lun du ğu na da ir

Pey gam be ri mi z (sav)'in de pek çok ha di si mev cut tur. Bu ha dis -

ler den ba zı la rı şu şe kil de dir:

Nev vas b. Se man el-Ki la bi'den (ra) ri va yet edil miş tir. 

"Siz den kim Dec cal'e ye ti şir se Kehf Su re si' nin ev ve li ni

onun üze ri ne oku sun. Bu su re nin so nu Dec cal'ın fit ne sin -

den kur tu lu şu nuz dur.1

Ebu Üma me el-Ba hi li'den ri va yet edil miş tir. 

... Kim onun (Dec cal'in) ce hen ne mi nin be la sı na uğ rar sa

Allah'tan yar dım di le sin ve Kehf Su re si' nin ilk ayet le ri ni

oku sun ki ateş İb ra him (as)'a ol du ğu gi bi bu ateş de o kim -

se ye so ğuk ve se la met ol sun.2

... Her kim Dec cal'in ate şi ile ib ti la ve im ti han edi lir se

Allah'tan yar dım is te sin ve Kehf Su re si' nin baş ta ra fın da ki

ayet le ri oku sun. Bu su ret le Dec ca l'in ate şi ona kar şı so ğuk

ve se la met olur.3

Hz. Mu ham med (sav)'in Müs lü man la ra Kehf Su re si'ni mut -

la ka oku ma la rı nı tav si ye et me si nin hik met le rin den bi ri, Kehf

Su re si'nin ahir zamana ba kan çok önem li işa ret ler ta şı ma sı dır.

Kehf Su re si'nde, ahir zaman da çı ka cak olan Dec cal'den ve onun

yer yü zü ne yay mak is te di ği din siz lik akım la rın dan ko run mak

ve in san lı ğa be la ge ti re cek olan bu fit ne ye kar şı ilmen mü ca de le

ede bil mek için ge rek li işa ret ler, ay rı ca Müs lü man la rın is ti fa de

ede bi le ce ği ders ler bu lun mak ta dır. Pey gam be ri mi z (sav)'in ahir

zaman da bu su re yi dik kat le oku ma yı ve ez ber de tut ma yı tav si -

ye et me si, bu du ru ma açık bir işa ret tir. Ay rı ca ki tap bo yun ca gö -

re ce ği miz gi bi, As hab-ı Kehf'in in kar cı kav mi için de ya şa dık la rı,

ar dın dan Hz. Mu sa'nın Allah'ın rah met ver di ği bir ki şi den öğ -

ren di ği de rin ilim ve bu nun da ar dın dan Hz. Zül kar neyn'in tüm

dün ya ya ha ki mi yet ku ra rak İs lam ah la kı nı yay ma sı üze rin de

dü şü nül me si ge re ken ko nu lar dır. 

10
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Bu olay la rın hik met le ri ni ki tap bo yun ca de tay lı ola rak

an la ta ca ğız. Çün kü bu ki ta bın ya zıl ma sın da ki amaç; ayet le -

rin de gü nü mü ze da ir önem li işa ret ler bu lu nan Kehf Su re si

üze rin de dik kat le dü şün mek, de rin bir te fek kür le bu sır la ra

ulaş mak için ça ba sarf et mek ve Pey gam be ri mi z (sav)'in tav -

si ye si ni tut mak tır. Dik kat le oku yan lar gö re cek ler dir ki, bu

su re de kı ya me te ya kın bir dö nem olan ahir zamana, ahir

zaman da yay gın lık ka za na cak olan in kar cı sis tem le rin uy -

gu la ma la rı na ve Allah'ın bu ba tıl sis tem le ri, hak kı gön de re -

rek fikren dar ma da ğın et me si ne yö ne lik çok önem li işa ret ler

bu lun mak ta dır. 

Söz et ti ği miz bu dö nem Allah'ın iz niy le çok ya kın dır

ve in san la rın bu ko nu üze rin de de rin de rin dü şün me le ri çok

da ha bü yük bir ehem mi yet ka zan mış tır. Bu ne den le tüm

Müs lü man la rın Kehf Su re si üze rin de dik kat le dü şün me le ri,

her bir aye ti di ğer Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da in ce le me -

le ri ve akıl da tut ma la rı son de re ce önem li dir. 

11
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Kehf 
Suresi'nden 

Günümüze İşaretler



K ehf Su re si'nin ilk aye tin de Allah şük ret -

me nin öne mi ne dik kat çek mek te dir. Allah

in sa na sa hip ol du ğu her  şe yi; mü kem mel iş le yen

be de ni ni, dün ya da ki ya şa na bi lir or ta mı, gök yü -

zün de ki dü ze ni, yi ye cek le ri, su yu ve da ha ni ce le ri -

ni ve ren dir. Allah son suz cö mert olan dır. Rab bi -

miz in san la ra dün ya ha ya tın da ge nel le mey le da hi

sa yı la ma ya cak ka dar çok ni met ler ver miş tir. Bu

ger çek, bir ayet te şöy le ha tır la tıl mak ta dır:

Eğer Allah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şa -

cak olur sa nız, onu bir ge nel le me ya pa -

rak bi le sa ya maz sı nız. Ger çek ten Allah,

ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (Nahl Su re si,

18)

Allah'a, ver di ği tüm ni met ler den do la yı sü -

rek li bir şü kür ha lin de ol mak iman eden le rin en

önem li özel lik le rin den bi ri dir. Unu tul ma ma lı dır ki

Allah, tüm bu ni met ler le in san la rı de ne mek te dir.

Allah, Ni sa Su re si'nin 147. aye tin de "şük rün kar şı -

lı ğı nı ve ren" ol du ğu nu ha ber ver mek te dir. Bu na

rağ men in san la rın bü yük bir bö lü mü ken di le ri ne
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Hamd, Kitabı kulu üzerine
indiren ve onda hiçbir çarpıklık

kılmayan Allah'a aittir. 
(Kehf Suresi, 1)



ve ri len ni met le re nan kör lük et mek te dir ler. Hz. Sü ley man'ın

Neml Su re si'nde ki söz le ri şöy le dir:

... "Bu Rab bi min faz lın dan dır, O'na şük re de cek mi yim, yok sa nan -

kör lük ede cek mi yim di ye be ni de ne mek te ol du ğu için (bu ola ğa -

nüs tü olay ger çek leş ti). Kim şük re der se, ar tık o ken di si için şük ret -

miş tir, kim nan kör lük eder se, ger çek ten be nim Rab bim Ga ni (hiç -

bir şe ye ve kim se ye ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ke rim olan dır."  (Neml

Su re si, 40)

Ahir zaman ise in san la rın çoğunun şü kür den ta ma men uzak laş tık la rı

bir dö nem dir. Bu dö nem de insanların bir kısmı  tüm ni met le ri ve re nin

Allah ol du ğu nu unu tur, dün ya ha ya tı na bü yük bir hırs la bağ la nır lar. Sa -

hip ol duk la rı mad di-ma ne vi her tür lü zen gin li ği ken di le rin den bi lir ler. Bu

ni met le ri ken di ça ba la rıy la, ze ka la rıy la ve hak ede rek el de et tik le ri ne ina -
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nır lar. An cak bu şe kil de dü şü nen ki şi ler, ger çek te Allah'a kar şı

çok bü yük bir nan kör lük için de ol duk la rı nı ke sin ola rak bil me li dir -

ler. Çün kü in sa na sa hip ol du ğu tüm ni met le ri ve ren Allah'tır. Ni te kim

ayet ler de bu ger çek şöy le bil di ri lir: 

Si ze her is te di ği niz şe yi ver di. Eğer Allah'ın ni me ti ni say ma ya kal -

kı şır sa nız, onu sa yıp-bi tir me ye güç ye ti re mez si niz. Ger çek şu ki,

in san pek za lim dir, pek nan kör dür. (İb ra him Su re si, 34)

Ni met ola rak si ze ula şan ne var sa, Allah'tan dır, son ra si ze bir za rar

do kun du ğun da (yi ne) an cak O'na yal var mak ta sı nız. Son ra siz den

za ra rı kal dır dı ğın da, siz den bir grup (he men) Rab le ri ne şirk ko şar;

Ken di le ri ne ver dik le ri mi ze kar şı nan kör lük et mek için. Öy ley se

ya rar la nın, iler de bi le cek si niz. (Nahl Su re si, 53-55)
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Nahl Su re si'nin yu ka rı da ki ayet le rin de bil di ril di ği gi bi, bazı in -

san lar Allah'ın ver di ği ni met le ri unut mak ta ve O'na şirk koş mak -

ta dır lar. İn san la rı Allah'ın ni met le ri ne kar şı nan kör lük yap ma ya zor la mak

ve şü kür den uzak laş tır mak ise şey ta nın bir tak ti ği dir. Bu şe kil de on la rı in -

ka ra yak laş tır mak ta ve Allah'ın yo lun dan sap tır mak ta dır. Şey ta nın bu sin -

si tak ti ği ve ger çek ama cı Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

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

rın dan so ku la ca ğım. On la rın ço ğu nu şük re di ci bul ma ya cak sın."

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

An dol sun, on lar dan kim se ni iz ler se, ce hen ne mi siz ler le dol du ra ca -

ğım." (Araf Su re si, 17-18)

Allah'a şük ret me nin öne mi ne ayet ler de dik kat çe kil me si ne rağ men

in san la rın şü kür den uzak laş ma la rı nın el bet te ki dün ya da da bir kar şı lı ğı

var dır. Dün ya üze rin de ki yok luk, kıt lık, se fa let, ah la ki çö küş gi bi sı kın tı la -

rın te me lin de in san la rın Allah'ı unut ma la rı ve şük ret me me le ri yat mak ta -

dır. Şü kür in sa na ni met le rin, re fa hın ve hu zu run ka pı la rı nı açar ken, şü kür -

den uzak la şıp, nan kör lük et mek ise bü yük bir azap ge ti rir. Allah bir aye -

tin de şu şe kil de bu yu rur:

"Rab bi niz şöy le bu yur muş tu: "An dol sun, eğer şük re der se niz ger -

çek ten si ze art tı rı rım ve an dol sun, eğer nan kör lük eder se niz, şüp -

he siz, be nim aza bım pek şid det li dir." (İb ra him Su re si, 7)
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Ayet te de be lir til di ği gi bi şük ret me yen, Allah'ın ni met le ri ne
nan kör lük eden bir ki şi bu tavrını düzeltmezse şid det li bir aza bı da
hak et mek te dir. Ni te kim Allah söz ko nu su ki şi le re hem dün ya da hem de
ahi ret te bir azap ver mek te dir. 

Geçmişte yaşanan olaylar bu konuda önemli ibretler içermektedir.
Geçtiğimiz yüzyılda dünyanın bir kısmını, Allah'ın dinini inkar üzerine
kurulu ideolojileri benimsemiş kişiler yönetmiştir. Faşizm ve komünizm
gibi ideolojiler, insanları hak dinin güzelliklerinden uzaklaştırmış, onlara
inkarı çekici göstermiştir. Bu zalim ideolojilerin peşinden sürüklenerek
Allah'ı inkar eden insanların büyük kısmı, şükretmeyi de bunun bir netice-
si olarak unutmuş ve yıllar boyu çok büyük belalarla karşılık bulmuşlardır.
Allah'ın nimetlerine nankörlük yapan ve bundan dolayı tevbe etmeyenler
bunun karşılığını, nimet eksikliği olarak almışlardır. Kuran'da nankörlü-
ğün karşılığı şöyle haber verilmiştir: 

Allah bir şeh ri ör nek ver di: (Hal kı) Gü ven lik ve hu zur için dey di,

rız kı da her yer den bol bol gel mek tey di; fa kat Allah'ın ni met le ri ne

nan kör lük et ti, böy le ce Allah yap tık la rı na kar şı lık ola rak, ona aç lık

ve kor ku el bi se si ni tat tır dı. (Nahl Su re si, 112)

20. yüzyıl boyunca dünyanın büyük kısmının açlık, yokluk, korku
ve acı yaşamalarının temelinde de bazı insanların nankör tutumları
bulunmaktadır. Nankörlük ve bencillik insanlardaki sevgi, şefkat,

merhamet, yardımlaşma duygularını ortadan kaldırmış bu da eşitsiz-
liklere, adaletsizliklere, dengesizliklere sebep olmuştur. 
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K ehf Su re si'nin 2. aye tin de Ku ran'ın öne mi ne ve dos doğ ru bir ki tap

ol du ğu na dik kat çe kil mek te dir. Ku ran, Allah'ın iz niy le in san la ra

öğüt ve ren ve son suz ya şam la rı için on la rı uya ran ve doğ ru yo lu gös te ren,

Allah'ın vah yi dir. Rabbimiz'in rı za sı nı, rah me ti ni ve cen ne ti ni ka zan mak

için sa rıl ma mız ge re ken ye ga ne yol gös te ri ci dir. Doğ ru ile yan lı şı bir bi rin -

den ayı ran mut lak öl çü dür. Ba ka ra Su re si'nin 120. aye tin de de bil di ril di ği

gi bi "Şüp he siz doğ ru yol, Allah'ın yo lu dur." Rab bi miz iman eden le re yol

ola rak Ku ran'a sım sı kı sa rıl ma la rı ge rek ti ği ni şöy le açık la mak ta dır:

"Şu hal de, sa na vah ye di le ne sım sı kı-tu tun; çün kü sen dos doğ ru bir

yol üze rin de sin. Ve şüp he siz o (Kur'an), se nin ve kav min için ger -

çek ten bir zi kir dir. Siz (on dan) so ru la cak sı nız." (Zuh ruf Su re si, 43-

44)

Kehf Su re si'nin 2. aye tin de ay nı za man da ayet le re uy ma nın öne mi ne

de Allah  dik kat çe k mek te dir. İman eden bir ki şi tüm ha ya tı bo yun ca

Allah'ın hü küm le ri ne, emir ve tav si ye le ri ne ti tiz lik le uy mak la yü küm -

lü dür. Hiç bir zor luk, bas kı ya da sı kın tı onu bu ko nu da bir gev şek -

li ğe ve gaf le te sü rük le ye mez. Şart lar ne olur sa ol sun her za man

bu ko nu lar da ti tiz, gay ret li ve ka rar lı dır. 

Ayet te dik kat çe ki len hü küm ler den bir di ğe ri de in san la rı
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Dosdoğru (bir Kitaptır) ki, Kendi 
Katından şiddetli bir azapla 

uyarıp-korkutmak ve salih amellerde
bulunan müminlere müjde vermek için

(onu indirdi); şüphesiz onlara 
güzel bir ecir vardır. 

(Kehf Suresi, 2)



uya rıp kor kut mak tır. Allah Ku ran'ın pek çok aye tin de iman

eden le re bu önem li so rum lu lu ğu ha tır lat mak ta, in san la ra iyi li ği

em ret me nin ve on la rı kö tü lük ten men et me nin öne mi ne işa ret et mek te dir.

Ay rı ca Allah Ku ran'da bu gö re vin bir iba det ola rak ye ri ne ge ti ril me si ni

em ret miş ve bu nu ya pan in san la rın kur tu luş bu la ca ğı nı da müj de le miş tir.

Bu ko nu da ki bir ayet şöy le dir:

Tev be eden ler, iba det eden ler, hamd eden ler, (İs lam uğ run da) se ya -

hat eden ler, rü kû eden ler, sec de eden ler, iyi li ği em re den ler, kö tü -

lük ten sa kın dı ran lar ve Allah'ın sı nır la rı nı ko ru yan lar; sen (bü tün)

mü'min le ri müj de le. (Tev be Su re si, 112)

Her ko nu da ol du ğu gi bi bu ko nu da da en gü zel ör nek ler pey gam ber -

ler de dir. Bu şe ref li gö re vi üst le nen el çi ler, ta rih bo yun ca in san la rı tür lü şe -

kil ler de uyar mış lar ve Allah'a iman et me ye da vet et miş ler dir. El çi ler in san -

la rı uya rır lar ken, on la ra ce hen ne min var lı ğı nı ha tır la tıp, son suz bir azap la

da kor kut muş lar dır. Allah bu ger çe ği Leyl Su re si'nde  şu şe kil de  bil di rir:

Ar tık si zi, 'alev le ri ka bar dık ça ka ba ran' bir ateş le uyar dım. Ona,

an cak en bed baht olan dan baş ka sı yol lan maz. (Leyl Su re si, 14-15)

Kehf Su re si'nin 2.

aye tin de dik kat çe ki len

bir di ğer önem li ko nu da

sa lih ame lin öne mi dir. Sa -

lih amel in sa nın sa de ce

Allah'ın rı za sı nı, rah me ti -

ni ve cen ne ti ni he def le ye -

rek, sa mi mi bir kalp le

yap tı ğı ha yır lı fi il ler dir.

Sa lih ame lin öne mi ile

il gi li bir baş ka ayet

şöy le dir:
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Kim iz ze ti is ti yor sa, ar tık bü tün iz zet Allah'ın dır. Gü zel söz

O'na yük se lir, sa lih amel de onu yük sel tir. Kö tü lük le ri ta sar la -

yıp dü zen le yen ler ise; on lar için şid det li bir azab var dır. On la rın ta -

sar la dık la rı 'bo şa çı kıp bo zu lur'. (Fa tır Su re si, 10)

Ku ran'ın da ha pek çok aye tin de Rab bi miz sa lih amel iş le me nin öne -

mi ni be lirt miş ve sa lih ame lin Ken di Ka tın da gü zel bir kar şı lık bu la ca ğı nı

müj de ver miş tir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir: 

(Ey Mu ham med) iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı müj de le.

Ger çek ten on lar için alt la rın dan ır mak lar akan cen net ler var dır.

Ken di le ri ne rı zık ola rak bu ürün ler den her ye di ril di ğin de:

"Bu da ha ön ce de rı zık lan dı ğı mız dır" der ler. Bu, on la ra,

(dün ya da ki ne) ben zer ola rak su nul muş tur. Ora da, on lar

için ter te miz eş ler var dır ve on lar ora da sü re siz ka la cak -

lar dır. (Ba ka ra Su re si, 25)
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Şüp he siz, iman eden ler(le) Ya hu di ler, Hı ris ti yan -

lar ve sa bi iler(den kim) Allah'a ve ahi ret gü nü ne

iman eder ve sa lih amel ler de bu lu nur sa, ar tık on -

la rın Allah Ka tın da ecir le ri var dır. On la ra kor ku

yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (Ba ka ra Su re si, 62)

İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ve 'Rab le ri ne kalb le ri tat min

bul muş ola rak bağ la nan lar', iş te bun lar da cen ne tin hal kı dır lar.

On da sü re siz ka la cak lar dır. (Hud Su re si, 23)

Kehf Su re si'nin 2. aye tin de Allah'ın dik kat çek ti ği bir di ğer önem li ko -

nu da mü min le re müj de ver mek tir. Ku ran'ın pek çok aye tin de el çi le re, iman

eden le re müj de ver me le ri em re dil miş tir. Dün ya ha ya tı nın tüm sı kın tı la rı -

nın, zor luk la rı nın, ek sik lik le ri nin ge çi ci ol du ğu, Allah'ın yar dı mı nın, rah -

met ve mer ha me ti nin da ima ina nan lar la bir lik te ol du ğu gi bi ha ber ler le müj -

de len mek mü min ler için çok bü yük bi rer se vinç ve si le si dir. Son suz ahi ret

ni met le ri nin ya kın lı ğı da hiç şüp he siz mü min le rin şev ki ni, ça ba la rı nı ve

azim le ri ni ar tı ra cak tır. Bir ayet te Allah şöy le bu yu rur:

Biz bu nu (Ku ran'ı) se nin di lin le ko lay laş tır dık, tak va sa hip le ri ne

müj de ver men ve di re nen bir kav mi uya rıp-kor kut man için. (Mer -

yem Su re si, 97)

Kehf Su re si'nin 2. aye tin de dik kat çe ki len ko nu la rın tü mü, ahir zaman -
da da tüm Müs lü man la rın ti tiz lik le üze rin de dur ma la rı ge re ken ko nu lar-
dır. Ahir za man da ya şa na cak olan fit ne ve boz gun cu luk tan, din siz ide olo ji -
le rin ge tir di ği be la lar dan in san la rı ko ru ya cak olan, bu ayet te de dik kat
çe kil di ği gi bi Ku ran'a sım sı kı sa rıl mak ola cak tır. Ku ran'ın reh ber li ğin de sa-
lih amel ler de bu lun mak, in san la ra iyi li ği em ret mek ve on la rı son suz cen net
ni met le riy le müj de le mek, ay nı za man da da ebe di ce hen nem aza bı ile kor -
ku ta rak Ku ran'ın hü küm le rin den ta viz ver me me yö nün de uyar mak, ahir
zaman da vic dan sa hi bi Müs lü man la rın en önem li va zi fe le rin den dir.
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İ n san la rın bü yük bir bö lü mü Allah'ın var lı ğı nı, cen net ve ce hen nem
ha ya tı nın ya kın lı ğı nı in kar eder ler. Bu ki şi le re gö re ölüm bir yok

oluş tur. He sap gü nü yok tur. Ba zı in san lar ise ce hen nem aza bı nın var lı ğı nı
ka bul eder, an cak bu aza bın sa yı lı gün sü re ce ği ne ina nır lar. Bu na gö re in -
san ce hen nem de kı sa bir sü re ka la cak, gü nah la rı nın ke fa re ti ni öde ye cek,
da ha son ra da bu ra dan çı kıp, son suz cen net ni met le ri ne ka vu şa cak tır. Oy -
sa Ku ran ayet le rin de bu şe kil de ge çi ci bir azap tan bah se dil me mek te dir.
Allah Al-i İm ran Su re si'nde şu şe kil de bil di rir:

Bu, on la rın: "Ateş bi ze sa yı lı gün ler dı şın da ke sin lik le do kun ma ya -

cak" de me le rin den dir. On la rın bu if ti ra la rı, din le ri ko nu sun da ken -

di le ri ni ya nıl gı ya dü şür müş tür. (Al-i İm ran Su re si, 24)

İş te Kehf Su re si'nin 3. aye tin de ge çen ifa de de de Allah, in san la rın ce -
hen nem ko nu sun da ki bu ya nıl gı la rı na dik kat çek mek te ve ce hen nem aza -
bı nın in kar da di re ten ler için ebe di ol du ğu nu bil dir mek te dir. Dün ya ha ya -
tı na ka pı lıp Allah'ın var lı ğı nı in kar eden, Allah'ın Re su lü'nün yo lu nu iz le -
me yen, ayet ler de ki hü küm le ri uy gu la ma yan in san la rın ka la ca ğı yer, -Rab -
bi mi z'in di le me si dı şın da- ebe di ye te ka dar ce hen nem dir. Bu, Allah'ın ada -
le ti dir. Ku ran'da in kar da di re ten in san la rın ce hen nem de de az gın lık la rı nı
sür dür dük le ri ha ber ve ri lir: 

Şüp he siz suç lu-gü nah kar lar, ce hen nem aza bı için de sü re siz ka la -

cak lar dır. On lar dan (azab) ha fif le til me ye cek ve or da on lar umut la -

rı nı kay bet miş kim se ler dir. Biz on la ra zul met me dik; an cak on la rın

ken di le ri za lim ler dir. (Ce hen nem bek çi si ne:) "Ey Ma lik (bek çi), Rab -

bin bi zim işi mi zi bi tir sin" di ye hay kır dı lar. O: "Ger çek şu ki siz,

(bur da) ka la cak kim se ler si niz" de di. (Zuh ruf Su re si, 74-77)

Yu ka rı da ki ayet ler de gö rül dü ğü gi bi, in kar eden ler ce hen nem de
da hi aciz lik le ri ni gör me mek te, bü yük len me yi sür dür mek te dir -

ler. Allah'a yö nel me mek te, bu nun ye ri ne "Rab bin bi zim işi -
mi zi bi tir sin" di ye bir me le ğe ses len mek te dir ler. Bu, on la rın
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Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar.
(Kehf Suresi, 3)



az gın ka rak ter le ri ni sür dür dük le ri nin bir de li li dir. Ni te kim
Allah ayet le rin de "ge ri çev ril sek de iş le dik le ri miz den baş ka sı nı
yap sak" (Araf Su re si, 53) di yen in kar cı la rın ya lan cı ol duk la rı nı da bil dir -
miş tir:

Ate şin üs tün de dur du rul duk la rın da on la rı bir gör sen; der ler ki:

"Keş ke (dün ya ya bir da ha) ge ri çev ril sey dik de Rabbimiz'in ayet le -

ri ni ya lan la ma say dık ve mü'min ler den ol say dık." Ha yır, ön ce den

sak lı tut tuk la rı ken di le ri ne açık lan dı. Şa yet (dün ya ya) ge ri çev ril se -

ler bi le, ken di sin den sa kın dı rıl dık la rı şey le re şüp he siz yi ne dö ne -

cek ler dir. Çün kü on lar, ger çek ten ka fir ler dir. (Enam Su re si, 27-28)

Baş ka ayet ler de de dün ya da in san la ra ye te ri ka dar müh let ve ril di ği,
an cak on la rın bü yük len mek ten vaz geç me dik le ri bil di ril mek te dir:

Ya da aza bı gör dü ğü za man: "Be nim için bir ke re da ha (dün ya ya

dön me fır sa tı) ol say dı da, ih san eden ler den ol say dım" (di ye ce ği

gün den sa kı nın). "Ha yır, Be nim ayet le rim sa na gel miş ti, fa kat sen

on la rı ya lan la dın, bü yük lü ğe ka pıl dın ve ka fir ler den ol dun." (Zü-

mer Su re si, 58-59)

Tüm bun lar dan an la şıl dı ğı gi bi bu tür in san lar dü zel me mek te dir ler.
Allah mü min le re kar şı çok mer ha met li ol du ğu için, bu tip az gın in san la rı
cen ne te, mü min le rin ara sı na sok ma mak ta dır. Cen net, için de ki tüm ni met -
ler ve tüm in san lar la bir gü zel lik me ka nı dır; Allah'ın hoş nut ol ma dı ğı hiç -
bir var lık cen net te bu lun ma mak ta dır. Bu da Allah'ın sa lih kul la rı na olan
şef ka ti nin ve ada le ti nin so nuç la rın dan bi ri dir.

Son suz cen net ni met le ri ise yal nız ca sa lih mü min le rin dir. Allah ayet -
le rin de şu şe kil de bil dir mek te dir:

İş te bun la rın kar şı lı ğı, Rab le rin den ba ğış lan ma ve için de ebe di ka -

la cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen net ler dir. (Böy le) Ya pıp-eden -

le re ne gü zel bir kar şı lık (ecir var.) (Al-i İm ran Su re si, 136)

Kim Allah'a ve el çi si ne is yan eder ve onun sı nır la rı nı aşar sa, onu da

için de ebe di ka la ca ğı ate şe so kar. Onun için al çal tı cı bir azab var dır.

(Ni sa Su re si, 14)

Bil mi yor lar mı, kim Allah'a ve el çi si ne kar şı koy ma ya ça lı şır sa,

ger çek ten onun için, on da ebe di kal mak üze re ce hen nem ate -

şi var dır? İş te en bü yük aşa ğı lan ma bu dur. (Tev be Su re si, 63)
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K ehf Su re si'nin 4. ve 5. ayet le rin de Hı ris ti yan la rın Allah hak kın da ki

bü yük if ti ra la rı na dik kat çe kil mek te dir. Hı ris ti yan lar or ta ya at tık -

la rı sap kın tes lis inan cıy la ken di din le ri ni boz muş ve ba tıl bir din oluş tur -

muş lar dır. Ayet ler de on la rın yap tık la rı bu bü yük tah ri fat şu şe kil de ifa de

edil mek te dir:
Ey Ki tap Eh li, di ni niz ko nu sun da taş kın lık et me yin, Allah'a

kar şı ger çek olan dan baş ka sı nı söy le me yin. Mer yem oğ lu

Me sih İsa, an cak Allah'ın el çi si ve ke li me si dir. Onu ('OL'
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(Bu Kur'an) "Allah çocuk edindi" diyenleri 
uyarıp-korkutur. Bu konuda ne kendilerinin, 

ne atalarının hiçbir bilgisi yoktur. 
Ağızlarından çıkan söz ne (kadar da) büyük.

Onlar yalandan başkasını söylemiyorlar. 
(Kehf Suresi, 4-5)



ke li me si ni) Mer yem'e yö nelt miş tir ve O'ndan bir ruh tur. Öy -

ley se Allah'a ve el çi si ne ina nı nız; "üç tür" de me yi niz. (Bun dan)

ka çı nın, si zin için ha yır lı dır. Allah, an cak bir tek ilah tır. O, ço cuk

sa hi bi ol mak tan yü ce dir. Gök ler de ve yer de her ne var sa O'nun dur.

Ve kil ola rak Allah ye ter. (Ni sa Su re si, 171)

"Allah ço cuk edin di" de di ler. O, (bun dan) yü ce dir; O, hiç bir şe ye

ih ti ya cı ol ma yan dır. Gök ler de ve yer de ne var sa O'nun dur. Ken di -

niz de bu na iliş kin bir de lil de yok tur. Allah'a kar şı bil me ye ce ği niz

bir şe yi mi söy lü yor su nuz? (Yu nus Su re si, 68)

İş te Mer yem oğ lu İsa; hak kın da kuş ku ya düş tük le ri "Hak Söz".

Allah'ın ço cuk edin me si ola cak şey de ğil. O yü ce dir. Bir işin ol ma -

sı na ka rar ve rir se, an cak ona: "Ol" der, o da he men olu r. (Mer yem

Su re si, 34-35)

Kuşkusuz Kehf Suresi'nin bu ayetlerinde ve yukarıdaki ayetlerde dik-

kat çekilen bu zihniyet tam olarak bir müşrik inancıdır. Kuran'da bildiril-

diği gibi, Allah, eşi ve benzeri bulunmayan, çocuk edinmekten münezzeh

olan, her şeyin tek hakimi ve hükümdarı, göklerin ve yerin Rabbidir. Ahir

zamanda yaşayan Müslümanlar, Hıristiyanların, kendi kutsal kitaplarını

tahrif ederek ortaya attıkları bu sapkın iddialarının geçersizliğini insanlara

anlatmakla yükümlüdürler. Hristiyanların bu batıl inancı Allah'ın izniyle

ahir zamanda Hz. İsa Mesih'in yeryüzüne yeniden dönüşüyle tama-

men ortadan kalkacaktır. Kuran'da Hz. İsa'nın yeniden dün-

yaya geleceği müjdelenmiştir. (Detaylı bilgi için yaza-

rın "Hz. İsa Ölmedi" isimli kitabını inceleyebilirsi-

niz.) 
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B u ayet te Allah'ın el çi si nin ve iman eden le rin yap tı ğı teb li ği din le -

me yen le re dik kat çe kil mek te dir. Sa lih mü min ler Allah'ın Ku ran'da

em ret ti ği iyi li ği em ret me ve kö tü lük ten men et me so rum lu lu ğu ge re ği, in -

san la rı Allah'a iman et me ye da vet eder, on la ra Ku ran ayet le rin de bil di ri len

ger çek le ri ha ber ve rir ler. An cak in san la rın bü yük bir bö lü mü el çi le rin teb -

li ğin den yüz çe vi rir, in kar da di re tir ler. Bu, Allah'ın, "Şüp he siz kı ya met-

sa ati, yak la şa rak gel mek te dir; bun da hiç bir kuş ku yok. An cak in san la -

rın ço ğu iman et mi yor lar." (Mü min Su re si, 59) aye tiy le bil dir di ği bir ger -

çek tir.

İman eden le rin teb li ği kar şı sın da in kar eden ler çok çe şit li olum suz ta -

vır lar gös te rir ler. Ba zı la rı İs ra Su re si'nin 90. aye tin de ha ber ve ri len, "Bi ze

yer den pı nar lar fış kırt ma dık ça sa na ke sin lik le inan ma yız" ben ze ri ifa de -

ler le Allah'ın el çi si nin bir mu ci ze ge tir me si ni bek ler, ba zı la rı ise iman

eden ler le kendilerince  alay eder ler. İn kar cı la rın alay la rı na Ba ka ra Su re -

si'nde şöy le bir ör nek ve ril mek te dir:

Ve (yi ne) ken di le ri ne: "İn san la rın iman et ti ği gi bi siz de iman edin"

de nil di ğin de: "Dü şük akıl lı la rın iman et ti ği gi bi mi iman ede lim?"

der ler. Bi lin ki, ger çek ten asıl dü şük-akıl lı lar ken di le ri dir; ama bil -

mez ler. (Ba ka ra Su re si, 13)

Her pey gam ber gön de ril di ği ka vim den bu ayet ler de ki ne ben zer kar -

şı lık lar gör müş, ço ğu za man bas kı ile kar şı laş mış tır. Ör ne ğin

Hz. Nuh'un her yo lu de ne ye rek yap tı ğı ih las lı teb li ği ne kar şı -

lık, kav mi nin olum suz tep ki le ri Ku ran'da şu şe kil de an la tı lır:
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Şimdi onlar bu söze (Kur'an'a) 
inanmayacak olurlarsa sen, 

onların peşi sıra esef ederek kendini
kahredeceksin (öyle mi)? 

(Kehf Suresi, 6)



De di ki: "Rab bim, ger çek ten kav mi mi ge ce ve gün düz da vet edip-

dur dum. Fa kat da vet et mem, bir ka çış tan baş ka sı nı art tır ma dı.

Doğ ru su ben, on la rı ba ğış la man için her da vet edi şim de, on lar par -

mak la rı nı ku lak la rı na tı ka dı lar, ör tü le ri ni baş la rı na çek ti ler ve bü -

yük lük tas la dık ça bü yük lük gös te rip-di ret ti ler. Son ra on la rı açık -

tan açı ğa da vet et tim. Da ha son ra (da va mı) on la ra açık ça ilan et tim

ve ken di le ri ne giz li giz li yol lar la ya naş mak is te dim. Bun dan böy -

le" de dim. "Rab bi niz den mağ fi ret is te yin; çün kü ger çek ten O,

çok ba ğış la yan dır. (Nuh Su re si, 5-10)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi in san lar her dö nem de ken di -

le ri ne hak di nin teb liğ edil me si ne ge nel lik le olum suz kar şı lık

ver miş ler dir. An cak bu ra da unu tul ma ma sı ge re ken çok

önem li bir nok ta var dır: Teb liğ ya pı lan ki şi nin ver di ği kar şı -

lık, teb liğ ya pan Müs lü ma nı hiç bir za man olum suz yön de

et ki le mez. Çün kü hi da ye ti ve re cek olan Allah'tır. İn san ne

ka dar gü zel an la tır sa an lat sın, ne ka dar et ki li ve hik met li ko -

nu şur sa ko nuş sun, Allah di le me dik çe kar şı sın da ki ki şi nin

kal bin de et ki mey da na ge ti re mez. Ku ran'da bu ger çe ği bil di -
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ren baş ka ayet ler de var dır. Ör ne ğin Allah Nahl Su re si'nde şöy -

le hük met mek te dir:

An dol sun, Biz her üm me te: "Allah'a kul luk edin ve ta ğut tan ka çı -

nın" (di ye teb liğ et me si için) bir el çi gön der dik. Böy le lik le, on lar -

dan ki mi ne Allah hi da yet ver di, on lar dan ki mi nin üze ri ne sa pık lık

hak ol du. Ar tık, yer yü zün de do la şın da ya lan la yan la rın uğ ra dık la -

rı so nu cu gö rün. Sen, on la rın hi da yet bul ma la rı nı ne ka dar tut kuy -

la is te sen de, Allah, şüp he siz sap tır dı ğı na hi da yet ver mez, on lar

için yar dım ede cek yok tur. (Nahl Su re si, 36-37)

Allah'ın bu ayet le rin de bil dir di ği gi bi in sa nın di ğer in san lar üze rin de

hi da yet ve ri ci bir et ki si nin ol ma sı müm kün de ğil dir. O hal de iman eden le -

rin tek so rum lu luk la rı teb liğ yap mak ve hi da yet ver me yi Allah'ın tak di ri-

ne bı rak mak tır. Te vek kül lü dav ran mak, sa bır gös ter mek, gü zel söz le

Allah'ın di ni ne da vet et mek hiç şüp he siz in san la rın kalp le rin de çok bü yük

bir et ki ya ra ta cak tır. Ayet ler de Allah şöy le bu yur mak ta dır:

Ar tık sen, öğüt ve rip-ha tır lat. Sen, yal nız ca bir öğüt ve ri ci-bir ha tır -

la tı cı sın. On la ra 'zor ve bas kı' kul la na cak de ğil sin. An cak kim yüz

çe vi rir ve in kar eder se Allah, onu en bü yük azap ile azab lan dı rır.

Şüp he siz on la rın dö nüş le ri Bi ze dir. Son ra on la rı he sa ba çek mek de

el bet te Bi ze ait tir. (Ga şi ye Su re si, 21-26)

Hi da ye ti ve re cek olan, teb liğ ya pı lan ki şi nin iman et me si ni sağ la ya -

cak olan Allah'tır. Baş ka ayet ler de de hi da ye ti ve re nin sa de ce Allah ol du-

ğu şu şe kil de bil di ri lir:

Eğer Rab bin di le sey di, yer yü zün de ki le rin tü mü, top lu ca iman

eder di. Öy ley se, on lar mü'min olun ca ya ka dar in san la rı sen mi zor -

la ya cak sın? Allah'ın iz ni ol mak sı zın, hiç kim se için iman et me (im -

ka nı) yok tur... (Yu nus Su re si, 99-100)

Ger çek şu ki, sen, sev di ği ni hi da ye te er di re mez sin, an cak Allah, di -

le di ği ni hi da ye te er di rir; O, hi da ye te ere cek olan la rı da ha iyi

bi len dir. (Ka sas Su re si, 56)

Yu suf Su re si'nde de yi ne ay nı ko nu ya dik kat çe kil miş tir.
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Bir Müs lü man ne ka dar sa lih ni yet le teb liğ yap sa da Allah'ın hi da yet ver -

me di ği in san la rın iman et me si müm kün de ğil dir. Müs lü ma na dü şen öğüt

ver mek ve ha tır lat mak tır; bir mü min bu so rum lu lu ğu nu ye ri ne ge ti rir ken,

kar şı sın da ki ki şi nin hi da ye ti nin Allah'ın tak di rin de ol du ğu nu bi lir. An cak

şu nu da unut ma mak ge re kir ki, iman eden bir in sa nın gös ter di ği ça ba -

Allah'ın iz niy le- ken di si ne bir ecir ola rak ya zı la cak, onun hak kı söy le me si -

ne kar şı di re nen ler ise yap tık la rı nın kar şı lı ğın da aza ba uğ ra ya cak lar dır.

Allah Yu suf Su re si'nde  bu ger çe ğe şöy le dik kat çe ker:

Sen şid det le ar zu et sen bi le, in san la rın ço ğu iman ede cek de ğil dir.

Oy sa ki sen bu na kar şı on lar dan bir üc ret de is te mi yor sun. O, alem -

ler için yal nız ca bir 'öğüt ve ha tır lat ma dır.' Gök ler de ve yer de ni ce

ayet ler var dır ki, üze rin den ge çer ler de, ona sırt la rı nı dö nüp gi der -

ler. On la rın ço ğu Allah'a iman et mez ler de an cak şirk ka tıp-du rur -

lar. Şim di bun lar, ken di le ri ne Allah'ın aza bın dan kap sam lı bir bü -

rü me nin ge li ver me sin den ve ya on la rın hiç ha ber le ri yok ken kı ya -

me tin on la ra apan sız gel me sin den ken di le ri ni gü ven de mi bul du -

lar? De ki: "Bu, be nim yo lum dur. Bir ba si ret üze re Allah'a da -

vet ede rim; ben ve ba na uyan lar da. Ve Allah'ı ten zih ede -

rim, ben müş rik ler den de ği lim." (Yu suf Su re si, 103-108)
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AADNAN OKTAR: Kehf Sure-

si’nin ana özelliği Mehdiyet’i

anlatmasıdır. Sembolik olarak anla-

tır. Rahman Rahim olan Allah’ın

adıyla “Hamd” önce hamdla başlı-

yor Cenab-ı Allah. Hamd etmek

nimetin artmasına vesiledir,

elhamdülillah. “Kitab'ı kulu üze-

rine indiren ve onda hiçbir çar-

pıklık kılmayan Allah'a aittir”

(Kehf Suresi, 1) Yani bir eksiklik,

kusur, noksanlık yok. Ama ne?

Kitap, sadece kitap. Artı Hadis

demiyor. Sadece Kitap,” bir çar-

pıklık da yok” diyor. “Eksiklik

noksanlık yok” diyor Cenab-ı

Allah. “Dosdoğru (bir Kitap'tır)

ki, Kendi Katından şiddetli bir

azapla uyarıp-korkutmak ve salih amellerde bulunan mü'minlere müjde

vermek için” hem korkutmak hem müminlere müjde vermek. İttihad-ı İslam,

Mehdiyet, İsa Mesih, cennet. “(onu indirdi); şüphesiz onlara güzel bir ecir

vardır.” (Kehf Suresi, 2) Kuran için Cenab-ı Allah “eksik, noksan” demi-

yor. “Dosdoğru bir kitaptır” diyor. Önce hamd ve Kuran’la başlıyor.

Demek ki başarının sırrı neymiş. Kuran’a tam uymak, Kuran’a tam bağlı

olmak. Mehdiyet için ve sürekli hamd etmek, elhamdülillah. Yani her nimeti

Allah’tan bilmek. “Onlar orda ebedi olarak kalıcıdırlar.” (Kehf Sure-

si, 3) Yani mümin cennetin güzelliğini sürekli düşünerek, cenneti

hedefleyerek yaşıyor. Dünyayı hedefleyerek yaşamıyor. “(Bu

Kur'an) "Allah çocuk edindi" diyenleri uyarıp-korkutur.”

(Kehf Suresi, 4) Aynı zamanda Hristiyanlar’a da
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yöneliktir diyor Cenab-ı Allah. Onların eksik ve yanlış, hurafe

olan yönlerini düzeltir. Mesela “Allah çocuk edindi” bu yanlış, bunu

düzeltiyor. Ama İsa Mesih inecek diyor İncil, Kuran bunu düzeltmiyor.

Çünkü bu doğru. Ama İncil’de yanlış olanları Kuran hep düzeltmiştir.

Mesela bu yanlıştır, bu yanlıştır, bu yanlıştır. İncil’deki yanlışları hep say-

mıştır Kuran. Tevrat’taki yanlışları da sayıyor Cenab-ı Allah. “Bu konuda

ne kendilerinin, ne atalarının hiçbir bilgisi yoktur” (Kehf Suresi, 5)

diyor Cenab-ı Allah. ““Yalan söylüyorlar” diyor. “Ne kendilerinin bilgisi

var, ne atalarının. Böyle bir bilgi hiçbir yerde yok” diyor Cenab-ı Allah.

“Ağızlarından çıkan söz ne (kadar da) büyük” (Kehf Suresi, 5) diyor Allah.

Yani “yanlışlığı, zarar verme gücü ne kadar büyük” diyor Allah. “Onlar

yalandan başkasını söylemiyorlar” (Kehf Suresi, 5) diyor Allah. Ehli kitabın

yani Hristiyanlar’ın mühim bir hatasını, en mühim hatalarından birini Cenab-ı

Allah vurguluyor. Demek ki Mehdiyet Hristiyanlığın yanlış yönlerini düzeltecek.

Mehdiyet’in kısmını da anlatıyor ama İsa Mesih’in yapacağı görevi de Allah anla-

tıyor. Yani önce Mehdi (as)’ın görevini sonra İsa Mesih’in görevini.

Kehf Suresi, 6 “Şimdi onlar bu söze (Kur'an'a) inanmayacak olurlar-

sa...” (Kehf Suresi,6) yobazlar inanıyor mu? Dolaylı yoldan inanmıyorlar.

Çünkü yetersiz görüyorlar. Ehli kitaptan da inanmayanlar var. Böyle bir durumda

“sen onların peşi sıra esef ederek kendini kahredeceksin (öyle mi)?” (Kehf

Suresi,6) Onların kaderinde iman yoksa zaten iman etmez. Kaderinde varsa iman

eder. Tebliğcinin, kabul edilmeme durumunda karşıdaki şahsın reddi durumunda,

üzülmemesini söylüyor Allah, rahatsız olmamasını, sabırlı olmasını söylüyor. Bir-

çok tebliğci tebliğ ettiğinde netice alamadığında, içine kapanıyor. Ben çok gördüm.

Üzülüyor, hakikaten çok sinirleniyor, tebliğ yapmaktan vazgeçiyor. Halbu-

ki onların kaderi öyle. Kaderi değiştiremez. O onun bağımsız bir gücü

olduğunu zannediyor, halbuki bağımsız gücü yok. Kaderinde olsa

hemen iman eder o zaten. (A9 TV, 9 Haziran 2014)
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İ n san la rın bü yük bir bö lü mü dün ya ha ya tı nın bir de ne me ola rak ya -

ra tıl dı ğı ger çe ği ni bil mez ya da bil di ği hal de bu bü yük ger çe ği gör -

mez den ge lir. Bu ne den le de dün ya ha ya tı na şid det le bağ la nır, ölü mü ve

ahi re tin var lı ğı nı ak lı na da hi ge tir mek is te mez. Oy sa Allah, "An dol sun,

Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar dan, can lar dan ve ürün ler -

den ek silt mek le im ti han ede ce ğiz. Sa bır gös te ren le ri müj de le." (Ba ka ra

Su re si, 155) aye tiy le in san la rın dün ya ha ya tın da bir de ne me den ge çi ril dik -

le ri ni bil dir miş tir. Mülk Su re si'nde de dün ya ha ya tı nın ve ölü mün ya ra tı-

lış ama cı şu şe kil de bil di ri lir:

O, amel (dav ra nış ve ey lem) ba kı mın dan han gi ni zin da ha iyi (ve

gü zel) ola ca ğı nı de ne mek için ölü mü ve ha ya tı ya rat tı. O, üs tün ve

güç lü olan dır, çok ba ğış la yan dır. (Mülk Su re si, 2)

Unu tul ma ma lı dır ki in sa nın "iman edi yo rum" de me si Allah'ın rı za sı -

nı, rah me ti ni ve cen ne ti ni ka zan ma sı için ye ter li de ğil dir. Ki şi nin ima nı nın

sağ lam lı ğı nı ve Allah'ın ayet le ri ne olan ti tiz li ği ni tüm ha ya tı bo yun ca, her

du rum da gös ter me si şart tır. Bir zor luk, has ta lık, sı kın tı ya da aç lık anın da

ol du ğu gi bi zen gin lik, güç, ik ti dar sa hi bi ol du ğun da da her za man Allah'a

yö nel me li ve Allah'ın hü küm le ri ni ti tiz lik le uy gu la ma lı dır. Allah An ke but

Su re si'nde şu şe kil de bil di rir:

İn san lar, (sa de ce) "İman et tik" di ye rek, sı nan ma dan bı ra kı la cak la -

rı nı mı san dı lar? An dol sun, on lar dan ön ce ki le ri sı na dık; Allah, ger -

çek ten doğ ru la rı da bil mek te ve ger çek ten ya lan cı la rı da bil mek te -

dir. (An ke but Su re si, 2-3)

An cak in san la rın bü yük bir bö lü mü dün ya ha ya tı nın

süs le ri ni ahi ret ha ya tı na ter cih eder ler. Son mo del bir spor
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Şüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona
bir süs kıldık; onların hangisinin daha güzel

davranışta bulunduğunu deneyelim diye. 
(Kehf Suresi, 7)



ara ba, lüks bir vil la, mü cev her ler ya da gös te riş li kı ya fet le re sa -

hip ol ma nın bu dün ya ha ya tı nın tek ama cı ol du ğu ya nıl gı sı na dü -

şer ler. Da ha zen gin, da ha gü zel, da ha ün lü ola bil mek için ya rı şır, ha yat la -

rı nı bu de ğer le rin pe şin de ko şa rak ge çi rir ler. Oy sa bun la r ama cı na uy gun

kul la nıl ma dı ğı tak dir de in sa na hiç bir ka zanç ge tir me ye cek tir. Bu ger çek

Al-i İm ran Su re si'nde şu şe kil de bil di ri lir:

Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal ma

gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet in san -

la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Asıl

va rı la cak gü zel yer Allah Ka tın da olan dır. De ki: "Si ze bun dan da -

ha ha yır lı sı nı bil di re yim mi? Kor kup sa kı nan lar için Rab le ri nin

Ka tın da, için de te mel li ka la cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen net -

ler, ter te miz eş ler ve Allah'ın rı za sı var dır. Allah, kul la rı hak kıy la

gö ren dir." (Al-i İm ran Su re si, 14-15)
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Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi dün ya ha ya tı ge çi ci dir ve dün -

ya ha ya tı nın süs le ri de al da tı cı dır. Ta rih bo yun ca ol du ğu gi bi ahir

zaman da da dün ya üze rin de var olan tüm sa ray lar, şa to lar, dev fab ri ka lar,

köp rü ler, ka sa lar do lu su al tın ve mü cev her ler, ban ka lar da bi ri ken pa ra lar,

his se se net le ri, ara ba lar, sü rat mo tor la rı, uçak lar kı sa ca sı her şey in san la rın

de nen me si için ya ra tıl mış tır. Bun la ra sa hip ol mak bir üs tün lük ol ma dı ğı

gi bi, bun lar a sa hip ol ma mak da bir ka yıp de ğil dir.

Asıl önem li olan in sa nın Allah'a ima nı, sa mi mi ye ti, gü zel ah la kı dır.

Her in san mut la ka ölüm le kar şı la şa cak ve son suz ahi ret ha ya tı nın bir ger -

çek ol du ğu nu mut la ka an la ya cak tır. O hal de dün ya ha ya tı nın süs le ri ne al -

dan mak çok bü yük bir ha ta, çok kö tü bir alış ve riş olur. 

Doğ ru olan ina nan la rın dav ra nış la rı dır ki, on lar son suz ahi ret ha ya tı

kar şı lı ğın da can la rı nı ve mal la rı nı sat mış lar dır. Ve bu alış ve riş ten do la yı

çok bü yük bir ne şe için de dir ler. Allah mü min le ri bir aye tin de şöy le müj de -

le mek te dir:

Hiç şüp he siz Allah, mü'min ler den -kar şı lı ğın da on la ra mut la ka

cen ne ti ver mek üze re- can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On lar

Allah yo lun da sa va şır lar, öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler; (bu,) Tev rat'ta,

İn cil'de ve Kur'an'da O'nun üze ri ne ger çek olan bir va ad dir.

Allah'tan da ha çok ah di ne ve fa gös te re cek olan kim dir? Şu

hal de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı se vi nip-müj de le şi -

niz. İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (Tev be Su -

re si, 111)
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Ö n ce ki bö lüm de açık la dı ğı mız gi bi yer yü zün de ki tüm gü zel lik ve

zen gin lik ler in san la rı de ne mek için Allah'ın ya rat tı ğı me ta lar dır. Bu

ayet te ise Rab bi miz, in san la ra sa hip ol duk la rı me ta lar ne ka dar de ğer li, ne

ka dar ih ti şam lı, ne ka dar gü zel olur sa ol sun bun la rın tü mü nün mu hak kak

ku ru bir top ra ğa dö nü şe ce ği ni ha tır lat mak ta dır. 

Allah di ler se, dün ya ha ya tı nın süs le ri ne ka pı lıp Allah'ın var lı ğı nı

unu tan in san la rın el le rin de ki tüm var lık la rı nı bir an da alıp, on la rı yok luk

için de bı ra ka bi lir. Allah her şeye güç ye ti ren dir. Di le di ği ni zen gin kı lar, di -

le di ği ni fa kir leş ti rir. Tüm mül kün sa hi bi dir ve mül kü di le di ği ne ve rir. Bu

ger çek Ku ran'ın pek çok aye tin de bil di ril miş tir. Bu ayet ler den bir kaç ta ne-

si şöy le dir:
Gök le rin ve ye rin anah tar la rı O'nun dur. O, di le di ği ne rız kı ge niş -
le tip-ya yar ve kı sar da. Çün kü O, her şeyi bi len dir. (Şu ra Su re si, 12)
Gör mü yor lar mı ki, Allah, di le di ği ne rız kı ya yıp-ge niş le tir ve kı sar
da. Şüp he siz bun da, iman eden bir ka vim için ger çek ten ayet ler
var dır. (Rum Su re si, 37)
Allah, kul la rın dan di le di ği ne rız kı ya yıp-ge niş le tir, (ve) kı sar da.
Şüp he siz Allah, her şeyi bi len dir. (An ke but Su re si, 62)
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Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları
kupkuru-çorak bir toprak yapabiliriz.

(Kehf Suresi, 8)



B u ayet ler de Kehf ve Ra kim Eh li nin ola ğa nüs tü du rum la rı na dik kat

çe kil mek te dir. Kıs sa nın de va mın da da gö rü le ce ği gi bi, Kehf Eh li' -

nin ya şa dık la rı alı şıl mı şın dı şın da, me ta fi zik olay lar dır. Ha yat la rı nın her

anı mu ci ze vi ge liş me ler le do lu dur. Pey gam ber Efen di mi z (sav)'in ha dis le -

rin de ahir zaman la bağ lan tı sı na dik kat çe ki len Kehf Eh li' nin Ku ran'da an -

la tı lan bu du ru mu, ahir zaman da da in san la rın ola ğan dı şı, me ta fi zik olay -

lar la kar şı la şa bi le cek le ri ne bir işa ret tir.

Aye tin de va mın da ahir zaman da genç le rin bü yük so rum lu luk lar yük -

le ne cek le ri ne işa ret edi li yor ola bi lir. Bu dö nem de in kar cı fel se fe ler le fik ri

bir mü ca de le yü rü tül me sin de, hak di nin an la tıl ma sın da, in san la ra yö ne lik

zul mün kal dı rıl ma sın da genç ler önem li gö rev ler üst le ne cek ler dir. Ku -

ran'da di nin an la tıl ma sı ko nu sun da genç le rin ta şı dı ğı öne me baş ka ayet -

ler de de dik kat çe kil mek te dir. Ör ne ğin Kehf Su re si'nde Hz. Mu sa'nın

"genç bir yar dım cı sı" ol du ğu  ha ber ve ri lir. Bir ayet te ise Hz. Mu sa'ya kav -

min den sa de ce genç bir top lu lu ğun iman et ti ği ni Allah şöy le bil di ri r:

So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den (genç le rin den)

baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin ken di le ri ni be la la ra çarp -

tır ma la rı kor ku suy la- iman eden ol ma dı... (Yu nus Su re si, 83)

Kehf Su re si'nin 10. aye tin de genç le rin bir ye re "sı ğın dık la rı" bil di ril -

mek te dir. Kıs sa nın son ra ki ayet le rin den an la şıl dı ğı na gö re,

Kehf Eh li' nin ma ğa ra ya sı ğın ma la rı nın ne de ni dö ne min bas -

kı cı sis te mi nin oluş tur du ğu or tam dır. Ken di fi kir le ri ni ra hat -
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Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim şaşılacak
ayetlerimizden mi sandın? O gençler, mağaraya

sığındıkları zaman, demişlerdi ki: "Rabbimiz,
Katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize

doğruyu kolaylaştır (bizi başarılı kıl). 
(Kehf Suresi, 9-10)



ça söy le ye me yen, doğ ru la rı an la ta ma yan, Allah'ın di ni ni ge rek ti ği gi bi teb -

liğ et me le ri en gel le nen Kehf Eh li, çö zü mü bu top lum dan uzak laş mak ta bul -

muş tur.

Bu ayet te, ahir zaman da da ko mü nist, fa şist ve ya baş ka ide olo ji de ki to -

ta li ter yö ne tim ler ne de niy le ben zer bir or tam olu şa ca ğı na, bu yö ne tim le rin

fi kir ve dü şün ce hür ri ye ti ni kı sıt la ya ca ğı na ve di ni ya şa mak is te yen le rin

üze rin de bir bas kı oluş tu ra ca ğı na işa ret edi li yor ola bi lir. Ken di dö nem le rin -

de ki ben zer bir bas kı ne de niy le Kehf Eh li ma ğa ra ya sı ğın mış ve in kar cı ka -

vim le rin den ay rıl mış lar dır. Ahir za man da da in san lı ğa be la lar ge ti ren ko -

mü nist ve fa şist sis tem le rin bas kı sın dan kur tul mak için sa mi mi Müs lü man -

la rın göz ler den uzak ol ma la rı, gay bet ya ni giz li lik için de ol ma la rı muh -

te mel dir. Bu bas kı dan uzak la şan Müs lü man lar, in san lar ara sın da faz -

la gö zük me ye cek ler, ken di le ri ni top lum dan uzak ta tu ta cak lar dır. 
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An cak bu du rum, uzak la şıp bek le me ma na sın da de ğil dir.

Kehf Eh li ma ğa ra ya sı ğın mış, yap tık la rı iş le ri Allah'ın ko lay laş tır -

ma sı, ken di le ri ne rah me tin den yay ma sı için dua et miş ler dir. Kı sa ca sı Kehf

Eh li'nin ma ğa ra ya sı ğın ma sı nın ne de ni sa de ce bek le mek de ğil, ken di le ri ni

bu sü re için de ge liş tir mek ol muş tur. Ahir za man da da to ta li ter re jim le rin

ol du ğu yer ler de bas kı al tın da olan Müs lü man lar ken di le ri ni giz le ye cek ler -

dir. Bu ve si ley le Allah'ın ken di üzer le rin de ki rah me ti ni ar tır ma sı nı, iş le ri-

ni ve di ne karşı fi kir akım la rı na kar şı yü rüt tük le ri ilmi mü ca de le yi da ha da

ko lay laş tır ma sı nı uma cak lar dır.

Kehf Eh li'nin du ası nı Allah'ın bil dir di ği 10. ayet te çok önem li bir ko nu-

ya da ha dik kat çe kil mek te dir. İman eden ler her işi ya pa nın sa de ce Allah ol -

du ğu nu hiç unut ma ma lı dır lar. İn san her za man ih ti yaç için de dir, Allah kar -

şı sın da aciz ve muh taç tır. Ken di ak lı, ken di ça ba sı ve gü cü ile bir şey yap ma-

sı müm kün de ğil dir. Allah di le me di ği za man in sa nın de ğil bir işi so nuç lan -

dır ma sı, eli ni kal dır ma sı, yü rü me si, hat ta ne fes al ma sı da hi müm kün ol maz.

İn sa nın her an Allah'ın yar dı mı na, des te ği ne ve rah me ti ne ih ti ya cı var dır. Ku -

ran'da da in sa nın bu ac zi ne ve her işi ya pa nın Allah ol du ğu na da ir pek çok

ayet bu lun mak ta dır. Allah En fal Su re si'nde şu şe kil de bu yur mak ta dır:

On la rı siz öl dür me di niz, ama on la rı Allah öl dür dü; at tı ğın za man

sen at ma dın, ama Allah at tı. Mü'min le ri Ken din den gü zel bir im ti -

han la im ti han et mek için (yap tı.) Şüp he siz Allah, işi ten dir, bi len -

dir. (En fal Su re si, 17)

Her şeyi ya ra tan, tüm iş le ri evi rip çe vi ren Allah'tır. İn san ise sa mi mi -

ye tiy le ve tes li mi ye tiy le de nen mek te dir. Kehf Eh li de bu ger çe ği bi len sa -

mi mi Müs lü man lar ol duk la rı için ma ğa ra ya sı ğın dık la rı an da he men

Allah'a yö nel miş, du ala rıy la Allah'a tes li mi yet le ri ni ifa de et miş ler dir. Kehf

Eh li, ilim de de rin leş me le ri ni sağ la ya cak ola nın da, her yön den iş le ri ni ko -

lay laş tı ra cak ola nın da Allah ol du ğu nu bil mek te, bu ne den le ön ce -

lik le Allah'tan yar dım is te mek te dir ler. Bu du rum dan da an la -

şıl mak ta dır ki, asıl olan in sa nın sa mi mi Müs lü man ol ma sı ve

Rab bi mi z'e dua edip her şeyi O'ndan is te me si dir.
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Ö nceki ayetlerde de ifade edildiği gibi Kehf Ehli kendilerini inkarcı

sistemin baskılarından korumak için mağaraya sığınmışlardır. Aynı

şekilde ahir zamanda da müminler dünya üzerinde çok büyük bir zulüm

sistemi kuran faşizm ve komünizm gibi din ve mukaddesat karşıtı, vatan-

larını, milletlerini ve devletlerini felakete sürükleyen ideolojilerin baskıla-

rından kendilerini korumak için dönem dönem gizlenmeyi tercih edecek-

lerdir. Aynı Kehf Ehli'nin yaşadığı dönemde olduğu gibi bu tip yönetimler

altında olan Müslümanların fikir hürriyeti olmayacak, düşüncelerini söy-

leyemeyecekler, çok büyük bir baskı altında olacaklardır.  
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Böylelikle mağarada yıllar yılı onların
kulaklarına vurduk (derin bir uyku verdik).

(Kehf Suresi, 11)

Kar ga şa ve za lim lik, ahir zamanın da
bir ala me ti dir. An cak Müs lü man lar, bu
zor lu dö ne min Allah'ın iz niy le son bul -
mak üze re ol du ğu nu bil mek te ve bu -
nun şev ki ni ya şa mak ta dır lar.



An cak bu giz len me dö ne mi Müs lü man lar için sı kın tı lı, te dir gin bir

bek le yiş de ğil, tam ak si ne hu zur lu ve ra hat bir bek le yiş tir. Ayet te ge çen "...

yıl lar yı lı ku lak la rı na vur duk" ifa de siy le mü min le rin giz len dik le ri dö -

nem de, ay nı uy ku day mış gi bi bir hu zur için de ola cak la rı na işa ret edil mek -

te dir. 

Bu dö nem mü min ler için bir eği tim, ken di ni ge liş tir me, ilim de de rin -

leş me ve iman da güç len me dö ne mi dir. İn kar eden le rin, ah la ki de ğer le re

düş man olan la rın, va ta na, mil le te za rar lı, sal dır gan çev re le rin top lum için -

de mey da na ge tir dik le ri şid det olay la rın dan, bas kı dan, zu lüm den, zor ba -

lık lar dan ina nan lar et ki len me ye cek ler, ay nı bir ma ğa ra day mış

gi bi tüm zor luk lar dan uzak ola cak lar dır. Bu du rum,

Allah'tan bir rah met ola rak on la rı ko ru ya cak tır.
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A s hab-ı Kehf'in giz li li ği, ayet ten de an la şıl dı ğı gi bi, be lir li bir sü re ye

ka dar de vam et miş tir. Da ha son ra Allah'ın tak dir et ti ği za man da,

O'nun di le me si ile bu genç ler uyan mış lar dır. Ahir za man da fa şiz mi ve ya

ko mü niz mi be nim se miş yö ne tim le rin bas kı sı al tın da bu lu nan iman eh li nin

giz len me dö ne mi de Allah'ın ka der de be lir le di ği bir sü re ye ka dar de vam

ede cek tir. Bu sü re so nun da ise tüm giz li lik or ta dan kal ka cak ve iman eden -

ler in san la rın ara sın a ka rı şıp, Allah'ın var lı ğı nı, iman ha ki kat le ri ni, Ku ran

ah la kı nı on la ra an lat mak için ça lış ma la rı na baş la ya cak lar dır. 

Bu giz len me sü re si nin ne ka dar ola ca ğı ise Allah Ka tın da bir he sap

üze re dir. Ayet te bu sü re nin yıl, gün, sa at ola rak Allah Ka tın da bel li ol du -

ğu na işa ret edil mek te dir. Tüm ka ina tı yok tan var eden Rab bi miz her şeyin

he sa bı nı bi len dir. Cin Su re si'nde Allah'ın Muh si (son suz da ol sa her şeyin

sa yı sı nı bi len) sı fa tı şu şe kil -

de  ha ber ve ril mek te dir:

Öy le ki on la rın, Rab le -

rin den ge len ri sa le ti (in -

san la ra gön de ri len le ri)

teb liğ et tik le ri ni bil sin.

(Allah,) on la rın nez din -

de olan la rı sa rıp-ku şat -

mış ve her şeyi sa yı

ola rak da sa yıp-tes pit

et miş tir. (Cin Su -

re si, 28)
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Sonra iki gruptan hangisinin 
kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini

belirtmek için onları uyandırdık. 
(Kehf Suresi, 12)



“Sen dilediğine hidayet veremezsin, 
Allah dilediğine hidayet verir” 

(Bakara Suresi, 272)
ADNAN OKTAR: İnsan hidayet veremiyor, Allah hidayet veriyor, tabii ki.

“Şüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri” her şeyi, ağaçlar, bitkiler, çiçekler,

mineraller, taşlar, inciler, “ona bir süs kıldık;” (Kehf Suresi,7) demek ki Cenab-

ı Allah süsü beğeniyor. Dünyayı süslüyor Allah. İnsanlar dünyanın üstünde,

insanlar da süslü olacak, kadınlar da süslü olacak, çocuklar da süslü olacak. Allah

süslü olmalarını istiyor. Yobazlar süslü olmalarını istemiyor. Allah “Ben süslü-

yorum” diyor “dünyayı”,, onlar “istemiyoruz” diyorlar “süslü olmasını.”

Onlar süsü bozmak istiyor, Allah da süslemek istiyor. “Onların hangisinin

daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye” (Kehf Suresi,7) “İmti-

han ediyorum” diyor Cenab-ı Allah. O süse şükredecek mi, hamd edecek mi? O

nimetin kadrini, hakkını bilecek mi? Allah’a gerektiği gibi kulluk yapacak mı?

“Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru-çorak bir toprak

yapabiliriz”(Kehf Suresi, 8). Ebcedi (Hicri) 1545’i veriyor. Kıyamet. “Biz

gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru-çorak bir toprak yapa-

biliriz.” Kıyamette zaten kupkuru çorak bir toprak haline geliyor. Yeryüzü

dümdüz oluyor, bütün dağlar eriyor, dümdüz oluyor. Kıyametten bahsedi-

yor Cenab-ı Allah. Ve kıyametten hemen sonra kıyamet alameti olan Hz.

Mehdi (as)’a geçiyor. “Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim şaşıla-

cak ayetlerimizden mi sandın?” (Kehf Suresi,9) İki küçük cemaat, biri

Kehf, biri Rakim. Yani biri Hz. Mehdi (as)’ın, biri İsa Mesih’in talebeleri.

“Şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?” hakikaten şaşılacak.

Hz. Mehdi (as)’a insanlar şaşıyor, İsa Mesih’e de şaşıyor.

42
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“O gençler, mağaraya sığındıkları zaman”

demek ki Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri de gizlenecek, İsa

Mesih’in talebeleri de gizlenecekler. “Demişlerdi ki: “Rabbimiz,

Katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolay-

laştır (bizi başarılı kıl). (Kehf Suresi, 10) Allah’tan rahmetin üzer-

lerine geleceği anlaşılıyor ve işlerinin kolaylaştırılacağı anlaşılıyor. Allah,

Hz. Mehdi (as)’ın işleri kolaylaştırılacak. Yoksa Hz. Mehdi (as) yapamaz.

(A9 TV, 9 Haziran 2014)
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B u ayet te güç lü bir ima nın ve ger çek hi da yet eh li ol ma nın öne mi ne

dik kat çe kil mek te dir. Çün kü in san Allah'a güç lü bir ima na sa hip

de ğil se, Ku ran ayet le ri ne ti tiz lik le uy mu yor ve Allah'ın Re su lü'nün yo lu nu

iz le mi yor sa bu ki şi nin ne ka dar bü yük iş ler yap tı ğı nın Allah Ka tın da bir

öne mi ol ma ya bi lir. Dün ya da mad di an lam da ba şa rı lı ol sa, ka ri ye ri ya da

ünü art sa bi le, bu ba şa rı ona ahi ret te hiç bir fay da sağ la ma ya cak tır. Çün kü

önem li olan in sa nın ima nı ve tak va sı dır. Allah Ba ka ra Su re si'nde hi da yet

eh li Müs lü man la rı şu şe kil de ta rif et mek te dir:

Bu, ken di sin de şüp he ol ma yan, mut ta ki ler için yol gös te ri ci olan

bir ki tap tır. On lar, gay be ina nır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar ve

ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den in fak eder ler. Ve on lar,

sa na in di ri le ne, sen den ön ce in di ri len le re iman eder ler ve ahi re te

de ke sin bir bil giy le ina nır lar. İş te bun lar, Rab le rin den olan bir hi -

da yet  üze re dir ler ve kur tu lu şa eren ler bun lar dır. (Ba ka ra Su re si, 2-

5)

Rab bi miz bir baş ka aye tin de ise, hi da ye te uyan kul la rı nın kor ku ve

üzün tü ya şa ma ya cak la rı nı şöy le müj de le mek te dir:

De dik ki: "Ora dan tü mü nüz inin. Bun dan son ra si ze Ben -

den bir hi da yet gel di ğin de, kim Be nim hi da ye ti me uyar -
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Biz sana onların haberlerini bir gerçek (olay)
olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar

Rablerine iman etmiş gençlerdi ve Biz de
onların hidayetlerini arttırmıştık. 

(Kehf Suresi, 13)



sa, on la ra kor ku yok tur ve on lar mah zun ol ma ya cak lar dır." (Ba ka ra

Su re si, 38)

Bu ayet ler den de an la şıl dı ğı gi bi eğer iman sa hi bi bir Müs lü man bir işe

baş lar sa, Allah onu ko lay lık için de ba şa rı ya ulaş tı rır. Eğer bu in san bir zor -

luk için dey se, Allah onu için de bu lun du ğu zor luk tan da kur ta rır. Bir ayet te

Allah şöy le bil di rir:

Allah, iman eden le rin ve li si (dos tu ve des tek çi si)dir. On la rı ka ran lık lar -

dan nu ra çı ka rır; in kar eden le rin ve li le ri ise ta ğut'tur. On la rı nur dan ka -

ran lık la ra çı ka rır lar. İş te on lar, ate şin hal kı dır lar, on da sü re siz ka la cak -

lar dır. (Ba ka ra Su re si, 257)
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B u ayet te sab rın, ka rar lı lı ğın ve ira de sa hi bi ol ma nın iman eden ler

için öne mi ne dik kat çe kil mek te dir. Bun lar, an cak te vek kül sa hi bi

bir in sa nın sa hip ola ca ğı özel lik ler dir. Ayet te ge çen "rap tet miş tik" ifa de si

ise her şeyi ka der de Allah'ın yap tı ğı na bir işa ret tir. İman eden le re zor luk -

lar ve sı kın tı lar kar şı sın da sab ret me gü cü nü de, ka rar lı lı ğı da ve ren

Allah'tır. 

İn sa nın Allah'ın yaz dı ğı ka der dı şın da hiç bir iş yap ma sı, hiç bir söz

söy le me si müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la ka der de her şeyi Allah'ın yap tı ğı -

nı, ken di si nin de hiç bir şey yap ma ya gü cü nün yet me di ği ni bi len bir ki şi

do ğal ola rak sa bır lı olur. Allah'ın her şeyi sa lih kul la rı için en ha yır lı ve en

gü zel şe kil de ya rat tı ğı nı bil me nin ver di ği ra hat lı ğı ve hu zu ru ya şar. Allah

bu gü zel ah la kı gös te rip sab re den kul la rı nı, gü zel bir ecir ve kur tu luş la

müj de le mek te dir. Bu ko nuy la il gi li ayet ler şöy le dir:

Si zin ya nı nız da olan tü ke nir, Allah'ın Ka tın da olan ise ka lı cı dır.

Sab re den le rin kar şı lı ğı nı yap tık la rı nın en gü ze liy le Biz mu hak kak

ve re ce ğiz. Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mü'min ola rak kim sa lih

bir amel de bu lu nur sa, hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la

ya şa tı rız ve on la rın kar şı lı ğı nı, yap tık la rı nın en gü ze liy le

mu hak kak ve ri riz. (Nahl Su re si, 96-97)
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Onların kalpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı)
rabtetmiştik; (Krala karşı) Kıyam ettiklerinde

demişlerdi ki: "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin
Rabbi'dir; İlah olarak biz O'ndan başkasına
kesinlikle tapmayız, (eğer tersini) söyleyecek
olursak, andolsun, gerçeğin dışına çıkarız." 

(Kehf Suresi, 14)



Allah'a ve Re sû lü'ne ita at edin ve çe ki şip bir bi ri ni ze düş me yin,

çö zü lüp yıl gın la şır sı nız, gü cü nüz gi der. Sab re din. Şüp he siz Allah,

sab re den ler le be ra ber dir. (En fal Su re si, 46)

... Eğer içi niz de sab re den yir mi (ki şi) bu lu nur sa, iki yüz (ki şi yi)

mağ lub ede bi lir ler. Ve eğer içi niz den yüz (sa bır lı ki şi) bu lu nur sa,

ka fir ler den bi ni ni ye ner. Çün kü on lar (ger çe ği) kav ra ma yan bir

top lu luk tur. (En fal Su re si, 65)

Ka rar lı lık ve ira de de iman la, hi da yet le ve te vek kül le bir lik te ge len

mü min özel lik le ri dir. Çün kü Allah'a te vek kül et miş ve ka de re iman et miş

bir ki şi, hiç bir zor luk ve sı kın tı kar şı sın da yıl gın lık gös ter mez,  mü ca de le

az mi ni yi tir mez. Her şeyi ya pa nın Allah ol du ğu nu bil di ği için şevk ve he -

ye can için de kar şı sı na çı kan her ecir fır sa tı nı de ğer len di rir ve ha yır lar da

ya rı şır.

Ayette ayrıca Kehf Ehli'nin gizlendikleri dönem sona erdiğinde, kra-

lın karşısına çıktıkları belirtilmektedir. Bu dönem, Allah'tan başka güçlerin

ilah haline getirildiği, inkarın insanlar arasında yayıldığı ve din ahlakın-

dan uzaklaşıldığı bir dönemdir. Müslümanların inançları baskı altına alın-

mıştır. Buna rağmen Kehf Ehli inkarcı krala hiçbir koşulda "Allah'a Bir ola-

rak iman etmekten" vazgeçmeyeceklerini, "Allah'tan başka hiçbir şeye tap-

mayacaklarını" söylemişlerdir. 

Dönemin baskıcı, zalim ve otoriter kralı karşısında gösterdikleri bu

cesur ve kararlı tutum, onların samimi Müslümanlar olduklarının da bir

delili niteliğindedir. Her şeyi kaderde en güzel şekilde Allah yaratır ve

Allah dilemedikçe hiçbir güç onlara bir zarar veremez. Bu gerçeği bildik-

leri için çok güzel bir tevekkül ve kararlılık örneği göstermişlerdir. 

Ahir za man da, in san la rın çoğunun Yüce Allah'tan baş ka ilah lar

edin dik le ri, in ka rı yay gın laş tır dık la rı bir dö nem dir. Bu ayet ten

an la şıl dı ğı gi bi, ahir zaman da ki sa mi mi Müs lü man la rın da, dö -

ne min bas kı cı ve to ta li ter re jim le ri kar şı sın da iman la rı nı ay nı

ka rar lı lık ve ce sa ret le ko ru ma la rı ge rek mek te dir.
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B u ayette, Kehf Ehli'nin yaptıkları tebliğ faaliyetinden bahsedil-

mektedir. Onlar, kendi dönemlerindeki müşrik topluluklara

Allah'ın dinini tebliğ etmiş, onlardan Allah'a şirk koşmaktan vazgeçme-

lerini istemişlerdir. Ayrıca müşrik topluluklarını inkarlarını dayandıra-

cakları bir delil göstermeye davet etmişler, onlar bir delil getiremedikle-

rinde de müşriklerin yalancılıklarını ve iftiralarını açıklamışlardır. 

Ay nı Kehf Eh li' nin ya şa dı ğı dö nem de ol du ğu gi bi as rı mız da da

Müs lü man lar Allah'tan baş ka sı nı ilah edi nen ler den de lil ler is te mek te dir -

ler. Ahir za man da mad de yi ve te sa düf le ri ilah ola rak ta nı tan put pe rest

bir inanç mev cut tur; bu inanç Dar wi nizm'dir. 

Dar wi nizm, tüm ka ina tın ba şı boş ve rast ge le te sa düf ler so nu cu oluş -

tu ğu nu id dia eden, do ğa da sa de ce güç lü ola nın ha yat ta ka la ca ğı şe kil de ça -

tış ma ya ve şid de te da ya lı bir sis tem ol du ğu nu sa vu nan din kar şı tı bilim

dışı bir id di adır. Ger çek te Allah'ın son suz güç ve kud re tiy le yok tan var et -

ti ği can sız ve can lı var lık la rı, ba şı boş te sa düf le rin mey da na ge tir di ği ni id -

dia eden Dar wi nist ler, bu id di ala rıy la Allah'a kar şı çok bü yük bir if ti ra da

bu lun mak ta dır lar.

Üs te lik bu if ti ra la rı nı ayak ta tu ta bil mek için ya lan la ra ve sah te de lil -

le re baş vur mak ta dır lar. Dar wi nizm'in ta ri hi, Pilt down Ada mı, Neb -

ras ka Ada mı, re ka pü ti las yon te ori si, sah te di no-kuş "Ar ke orap -

tor" gi bi tür lü sah te kar lık lar la do lu dur. Sah te de lil ler üre ten,

ha ya li çi zim ler ve se nar yo lar la in san la ra geç miş te bir ev rim

sü re ci ya şan mış gi bi gös ter me ye ça lı şan, bi lim sel ve ri le ri hiç
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"Şunlar, bizim kavmimizdir; O'ndan başkasını
ilahlar edindiler, onlara apaçık bir delil getirmeleri

gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karşı yalan
uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir?" 

(Kehf Suresi, 15)



te red düt et me den çar pı tan, çe şit li tel kin me tod la rı kul la nan Dar wi nizm,

çok bü yük bir al dat ma ca ve göz bo ya ma dan iba ret tir. 

İş te ahir zaman da Müs lü man la rın kar şı sın da ki en bü yük din karşıtı fi -

kir sis tem le rin den bi ri Dar wi nizm'dir. Müs lü man lar da, ay nı Kehf Eh li gi -

bi, Allah'ın var lı ğı nı red de dip te sa düf le ri ilah edi nen Dar wi nist ler den id -

di ala rı nı ka nıt la ya cak de lil ler is te mek te dir ler. An cak Dar wi nist ler bu nun

kar şı lı ğın da yi ne ya la na ve çe şit li sah te kar lık la ra baş vur mak ta, de ma go jik

yön tem ler kul la na rak ke sin bir de lil or ta ya koy mak tan uzak dur mak ta dır -

lar. Çün kü Dar wi nist le rin de, tüm in kar cı top lu luk lar gi bi el le rin de, id di -

ala rı nı des tek le ye cek hiç bir de lil le ri bu lun ma mak ta dır. (De tay lı bil gi için

Bkz. Ev rim Al dat ma ca sı, Ha run Yah ya, Vu ral Ya yın cı lık)

Her şeyin te sa düf le rin ese ri ol du ğu nu id dia eden Dar wi nizm, bu

yö nüy le Allah'a kar şı açık ça if ti ra da bu lun mak ta dır. Allah, Kehf

Su re si'nin 15. aye tin de ge çen "Öy ley se Allah'a kar şı ya lan uy -

du rup if ti ra dü zen den da ha za lim kim dir?" şek lin de ki ifa dey-

le Dar wi nist le rin bu za lim lik le ri ne de işa ret et mek te dir.
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an, çeşiitli telkin mmetooddllaarrı kkuullannaan Darwiinizzmm,,

ve ggöözz bbooyyaammadan ibarettir.

üslümmaannlların karşısındaki en büyük din karşıtı fi-

winizm'dir. MMüüssllüümanlar da, aynı Kehf Ehl
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ADNAN OKTAR:  “O gençler mağaraya sığındıkları zaman demişler-

di ki; ‘Rabbimiz Katından bize bir rahmet ve işimizden bize doğruyu

kolaylaştır.’” (Kehf Suresi, 10) Bu doğrudan Mehdiyete bakan bir ayettir,

onuncu ayet. Ve gençlerden oluşuyor. Mehdi (as) cemaati de gençlerden oluşur,

inşaAllah. O devrin deccalleri onların üstüne gelecekler, onlar da annelerinin

babalarının yanlarından kaçıp bir araya gelip, topluca birlikte yaşıyorlar. O devrin

deccallerinden bak, bir avuç genç. Annesinden babasından, kimisi ahlaksız, kimisi

dinsiz. Hakkı yaşamak için kaçıp bir araya geliyorlar. O zaman da bir çok grup,

güç, o devirde etkin olan kuvvetler o kişileri hedefledikleri için, onlar da can havli

ile bir yere saklanıp, sığınıyorlar. Kuran onu anlatıyor. “Biz sana onların

haberlerini bir gerçek olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine iman

etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık” (Kehf Suresi, 13)

Yani Allah “Hadi” ismi ile, Mehdilik yönü ile Cenab-ı Allah onlara hidayet veri-

yor, inşaAllah. Allah “Hadi”’dir. Yani Mehdilik yönü vardır Cenab-ı Allah’ın.

Mehdi (as) da onu tezahür ettirir. Yani Mehdi (as)’ın bir özelliği yoktur. Mehdi

(as) etten, kemikten Allah’ın bir tecellisidir. Mehdi (as)’ı Allah vesile eder. ““Hadi”

ismi onda tecelli eder. Allah Mehdilik vasfını onda tecelli ettirir, Mehdi (as)’da,

inşaAllah. “Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi, Biz de onların hidayet-

lerini” Mehdilik görevlerini, “arttırmıştık”. Ebcedi, bir tane ebcedi var 1996

tarihini veriyor. “Ve onların kalpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı) rab-

detmiştik” diyor. Sabırlı ve kararlılar. “(Deccale) karşı kıyam ettiklerin-

de demişlerdi ki: ‘Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir; İlah

olarak biz O'ndan başkasına kesinlikle tapmayız’”, Darwinizme,

materyalizme inanmayız diyorlar, deccale karşı. “Söyleyecek olursak,

eğer tersini söyleyecek olursak, yemin olsun” diyorlar, “gerçeğin

dışına çıkarız” Yani “yalan söylemiş oluruz” diyorlar. "Bunlar,

bizim kavmimizdir; O'ndan başkasını ilahlar edindiler.”

Atomu, atomları değil mi? Darwin’i,  Marx’ı ilahlar edin-

diler. “Onlara apaçık bir delil getirmeleri gerekmez

miydi?” (Kehf Suresi,  15)
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Paleontolojiden, biyolojiden, arkeolojiden, her şeyden. Gene-

tikten delil getirmeleri gerekmez miydi? Ben asrımıza göre tefsir ediyo-

rum, açıklıyorum. “Apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi?”

Adamlar diyorlar ki “delil yok”.  “Getirmiyoruz” diyorlar. “Öyleyse”

diyor,  “Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup,  iftira edenlerden daha

zalim kimdir?” diyor Allah. Niye yalan söylü-

yorsunuz o zaman diyor Cenab-ı Allah, değil

mi? Ben genellikle asrımıza bakan yönüyle

açıklıyorum....“Biz gerçekten (yeryüzü)

üzerinde olanları kupkuru-çorak bir top-

rak yapabiliriz” (Kehf Suresi, 8) Bu ne

zaman olacak ...Kıyamette. Ebcedi kaç biliyor

musun? Sekizinci ayet. Tam 1545, Hicri

1545, Kıyamet’in tarihini veriyor tam. Ne bir

rakam aşağı, ne bir rakam yukarı. 1545’i veri-

yor...““Kupkuru-çorak bir toprak yapabili-

riz” diyor Cenab-ı Allah. Tam Hicri 1545. (A9

TV, 26 Eylül 2010) 
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A yet te Kehf Eh li'nin in kar cı la rın fi kir sis te min den ta ma men ay rıl dık -

la rı, uzak laş tık la rı ifa de edil mek te dir. Bu ay rı lık, in kar cı lar la iman

eden ler ara sın da fik ri bir karşıtlık mey da na ge tir miş tir. Ve in kar eden ler

Müs lü man lar üze rin de bir bas kı oluş tur muş lar dır. 

Bu bas kı nın ne ti ce sin de iman eden ler ken di le ri ni ta ma men tec rit et me

ve in kar cı lar dan ta ma men ko par ma ih ti ya cı nı his set miş ler dir. Ma ğa ra ya

sı ğın ma da bu tec rit du ru mu nu ifa de et mek te dir. Allah bu dö nem de Kehf

Eh li'nin üze rin de ki ni me ti ni yay mış, on la ra pek çok ko nu da ko lay lık sağ -

la mış tır. Bu ko lay lık ve des tek ler den en önem li si ise iman eden le rin in kar

eden le rin olum suz et ki le rin den uzak kal ma la rı ol muş tur. 

Tarih boyunca  in kar eden top lu luk lar, Müs lü man la rın kut sal say dık -

la rı de ğer le re sal dı rı da bu lun ma yı alış kan lık edin miş ler dir. El le ri ne ge çen

her fır sat ta on la rın mu kad de sat la rıy la, va tan ve mil let le ri ne olan bağ lı lık -

la rıy la ve hiz met şevk le riy le alay eder, hat ta ha ka ret ler de bu lu nur lar.

İman eden le rin ken di le ri ni bu ki şi ler den uzak ta tut ma la rı bu açı -

dan çok bü yük bir rah met ve çok bü yük bir ko lay lık tır. Çün kü

böy le ce in kar cı la rın aleyh te ki ifa de le ri ni din le mek ye ri ne, di ne

da ha faz la hiz met et me im ka nı bul mak ta dır lar. Ken di le ri ni ge -
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(İçlerinden biri demişti ki:) "Madem ki siz
onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından
kopup-ayrıldınız, o halde, (dağlara çekilip)

mağaraya sığının da Rabbiniz size
rahmetinden (bolca bir miktarını) yaysın ve

işinizden size bir yarar kolaylaştırsın." 
(Kehf Suresi, 16)
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liş tir me ye, ilim de de rin leş me ye, kül tü rel ve sos yal ça lış ma lar yap ma ya

da ha ge niş za man ayı ra bil mek te dir ler. Allah'ın ken di le ri ne sağ la dı ğı bu

ko lay lık sa ye sin de de mil let le ri nin da ha gü zel bir ya şa ma ka vu şa bil me -

le ri ve in san la rın tek kur tu luş yo lu olan Ku ran ah la kı na yö nel me le ri için

da ha faz la ça lış ma ya pa bil mek te dir ler. 



B u ayet te Müs lü man la rın ev le ri nin Gü neş al ma sı nın öne mi ne dik kat

çe ki li yor ola bi lir. Bir eve, müm kün ol du ğun ca, hem ba tar ken, hem

de do ğar ken Gü ne ş'in gel me si çok önem li dir. Bu sa ye de gü neş ışın la rı nın

olum lu et ki le rin den fay da lan ma im ka nı oluş mak ta, da ha sağ lık lı bir or tam

mey da na gel mek te dir. Ayet te ay rı ca ge niş ve fe rah ev le rin de öne mi ne dik -

kat çe ki li yor ola bi lir. Ya şa nan me kan la rı, im kan lar öl çü sün de, ge niş, ay dın -

lık, gü neş alan ve fe rah bir ha le ge tir mek, mü min ler için zevk li, ra hat ve hu -

zur ve ri ci ola cak tır. 

Bu ayet te -da ha ön ce de vur gu la dı ğı mız gi bi- hi da ye tin öne mi ne de dik kat

çe kil mek te dir. An cak Allah'ın hi da yet ver di ği ki şi nin kur tu lu şa ere ce ği, hi da yet

ver me di ği ki şi nin ise son suz bir azap la kar şı lık bu la ca ğı açık lan mak ta dır. 

Kehf Su re si'nin 17. aye tin de teb liğ ya pan ki şi nin hu zur la, sa bır la, iti dal -

le ve sa kin bir şe kil de di ni an lat ma sı na, hi da ye ti ve re cek ola nın Allah ol du -

ğu nu hiç bir şe kil de unut ma ma sı ge rek ti ği ne tek rar dik kat çe kil mek te dir.

Allah bir aye tin de "Din de zor la ma (ve bas kı) yok tur. Şüp he siz, doğ ru luk

(rüşd) sa pık lık tan apa çık ay rıl mış tır. Ar tık kim ta ğu tu ta nı ma yıp Allah'a

ina nır sa, o, sa pa sağ lam bir kul pa ya pış mış tır; bu nun kop ma sı yok tur.

Allah, işi ten dir, bi len dir." (Ba ka ra Su re si, 256) şek lin de bu yur -

mak ta dır. Eğer bir ki şi ya pı lan teb li ğe olum lu tep ki ver mi yor, in -

kar da di re ti yor sa bu du rum da teb liğ ya pan ki şi ye dü şen şey,

Allah'a te vek kül et mek ve hiç bir şe kil de kar şı sın da ki in sa na bas -

kı uy gu la ma mak ol ma lı dır. 
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(Onlara baktığında) Görürsün ki, Güneş
doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir,

battığında onları sol yandan keser-geçerdi ve onlar
da onun (mağaranın) geniş boşluğundalardı. Bu,

Allah'ın ayetlerindendir. Allah, kime hidayet verirse,
işte hidayet bulan odur, kimi saptırırsa onun için

asla doğru-yolu gösterici bir veli bulamazsın. 
(Kehf Suresi, 17)
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G ü nü müz de de bir kı sım Müs lü man lar bir ne vi rah ma ni uy ku için de -

dir ler. Bu sa ye de, in san la rı din den uzak laş tır ma ya ça lı şan ma ter ya list

ide olo ji le rin se bep ol du ğu be la la rın deh şe ti nden ve şid de tin den et ki len me -

mek te dir ler. Bu mad de ci akım lar yü zün den olu şan ah la ki de je ne ras yon dan,

zu lüm ve kar ga şa dan et ki len me den Ku ran ah la kı nı ya şa ma yı sür dür mek te -

dir ler. 

Kehf Eh li' nin de ya şa dı ğı ha ber ve ri len bu uy ku ha li nin ne de ni ise ka -

de re ta bi ol ma nın ge tir di ği te vek kül ve hu zur  ola bi lir. Çün kü tüm ka ina tı

bir ka der üze re yok tan ya ra tan Allah, dün ya da ger çek le şen bü tün olay la rı

da Müs lü man la rın le hi ne tan zim et mek te dir. Rab bi miz bir aye tin de, "...

Allah, ka fir le re mü min le rin aley hin de ke sin lik le yol ver mez" (Ni sa Su -

re si, 141) şek lin de bu yur muş tur. Bu, Müs lü man lar için bü yük bir müj de dir

ve hu zur ve si le si dir. Dün ya üze rin de ger çek le şen her ola yın Müs lü man lar

için olum lu ve ha yır lı ol du ğu nun bir işa re ti dir.

Müs lü man la rın ya şa dık la rı bu hu zur ve gü ven lik duy gu -

su nun bir baş ka se be bi de, Allah'ın sa mi mi kul la rı nı mut lak

ba şa rı ya ulaş tı ra ca ğı nı va at et miş ol ma sı dır. Ayet te iman

eden ler şöy le müj de len mek te dir:
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Sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar 
(derin bir uykuda) uyuşmuşlardır. Biz onları
sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri

de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları
görmüş olsaydın, geri dönüp onlardan

kaçardın, onlardan içini korku kaplardı.
(Kehf Suresi, 18)



Allah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel -

ler de bu lu nan la ra va'det miş tir: Hiç şüp he siz

on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti dar sa hi -

bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik -

ti dar sa hi bi' kı la cak, ken di le ri için se çip be -

ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le şik kı lıp

sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan

son ra gü ven li ğe çe vi re cek tir. On lar, yal nız ca

Ba na iba det eder ler ve Ba na hiç bir şe yi or tak

koş maz lar. Kim bun dan son ra in kar eder -

se, iş te on lar fa sık tır. (Nur Su re si, 55)

Yu ka rı da ki ayet te bil di ril di ği gi bi,

Allah sa lih kul la rı nı, her ne zor luk la

kar şı kar şı ya olur lar sa ol sun lar, gü -

ven li ğe çı ka ra ca ğı nı müj de le mek te dir.

Bu da, Kehf Eh li gi bi gü nü müz de de sa -

mi mi Müs lü man la rın hu zur için de ilmi ça -

lış ma la rı nı sür dür me si ne bir se bep tir.

Ay rı ca Müs lü man lar Allah'ın di le me si

dı şın da baş la rı na hiç bir şey gel me ye ce ği ni

de çok iyi bil mek te ve bu nun ra hat lı ğı nı

ya şa mak ta dır lar. Allah, Ken di si 'ne tes lim

ol muş, ka de re iman eden ve tam bir te -

vek kül gös te ren mü min le rin na sıl bir ka -

rar lı lı ğa sa hip ol duk la rı na şöy le dik kat

çek miş tir: 

De ki: "Allah'ın bi zim için yaz dık la rı

dı şın da, bi ze ke sin lik le hiç bir şey isa -

bet et mez. O bi zim mev la mız dır. Ve

mü'min ler yal nız ca Allah'a te vek kül et -

me li dir ler." (Tev be Su re si, 51)
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“Onları görmüş olsaydın, geri dönüp
onlardan kaçardın, onlardan içini korku 

kaplardı.” (Kehf Suresi, 18)
ADNAN OKTAR: Tabii böyle dehşet verici bir görünüm anlamında değil

bu. Çünkü bu insanlar mümin, muttaki insanlar. O görünümün heybeti. Mesela

Mehdiyet hareketinde de insanların çoğu Mehdiyet hareketinden kaçacak. Bunu

Peygamberimiz (sav) açık açık söylüyor, çok kapsamlı anlatıyor. Müslümanların

büyük bölümü o devirde onları dinsizlikle, dalaletle, küfre düşmekle itham edecek-

ler ve insanlar kaçacak onlardan. Hatta “cenazelerine gelmezler, evlerine gel-

mezler, insanlar yemeklerini yemezler, onlar yalnız yaşarlar” diyor, açık

açık anlatılmış. Küfür ve dalaletle itham edilecekleri mebzul miktarda hadiste izah

ediliyor. Yani korkulup kaçılacak bir görüntüleri var, çünkü asosyal bir görüntü

verecekler demek ki. Hz. İsa Mesih (as)’ın talebeleri de öyle. Hem Hz. İsa Mesih

(as), hem Hz. Mehdi (as) şu an yeryüzündeler, Allahualem. Ama bak insanlık her

ikisini de fark edemiyor. Çünkü geniş çaplı bir kaçma olduğu için. Mesela Hz. İsa

Mesih (as)’ın talebelerinden de insanlar kaçacaklar, yanaşmazlar. Çok az bir top-

luluk onlara yanaşır, yani bir şekilde korkar. Hz. Mehdi (as) talebelerinde de öyle-

dir, çok nadir seçilmiş insanlar Allah tarafından özel ilham edilmiş ve Allah tara-

fından derin şekilde uyutulan insanlar yaklaşıyor. Yani Kehf Ehli gibi, kade-

rini yaşıyor, kaderinde olduğu için gidiyor. Yani istese de kaçamaz, ama öbür-

leri de istese de Hz. Mehdi (as) talebesi olamazlar. Ama gerçek bir Mehdi tale-

besi de iradesi yetmez gitmeye, kaderi öyle çünkü. Zaten istemez ama gide-

mez. Diyor ya Peygamberimiz (sav); “313 kişi kadardırlar.” “Ehli

Bedir’in sayısı kadardırlar.” diyor bir başka rivayette. İşte

gerçekler bunlar. Ama bunları tabii hadislerden anlıyoruz.

(A9 TV, 23 Mayıs 2015 )
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A yet te ilk ola rak Müs lü man la rın, kar şı laş tık la rı olay lar da bir ka ra ra
var ma dan ken di ara la rın da is ti şa re et me le ri nin öne mi ne dik kat çe -

kil mek te dir. Dik kat çe ki len bir di ğer ko nu ise di ril te nin de öl dü re nin de
Allah ol du ğu, Allah di le me di ği sü re ce hiç bir in sa nın bu na mu vaf fak ola -
ma ya ca ğı dır. 

Bu nun ya nı sı ra ayet te Kehf Eh li'nin ma ğa ra da ne ka dar sü re kal dık -
la rıy la il gi li ara la rın da bir ko nuş ma geç ti ği de ak ta rıl mak ta, ar dın dan ise
bir ki şi nin "Ne ka dar kal dı ğı nı zı Rab bi niz da ha iyi bi lir" de di ği bil di ril -
mek te dir. Bu ra da önem li olan hu sus, an la şıl ma yan ya da so nu cu bu lu na -
ma yan her han gi bir ko nu ol du ğun da, mü min le rin he men "Allah bi lir" de -
yip, ha yır ve hik me ti Allah'a bı rak ma la rı dır. Çün kü gay bı sa de ce Allah bil -
mek te dir. O ne den le de in san la rın bil me dik le ri bir ko nu üze rin de tar tış ma -
la rı, ce va bı nı araş tı rıp bul ma ya ça lı şır ken bu nun sı kın tı sı nı ya şa ma la rı te -

vek kül lü bir ta vır ol maz. Önem li olan o an da gös te ri len tes li mi yet ve
he men ka de rin ha tır la tıl ma sı dır. 

Kehf Su re si'nin 19. aye tin de mü min le re ba zı işa ret ler de
da ha bu lu nul mak ta dır. Bun lar dan bi rin ci si mü min le rin alış -
ve ri şe gön der dik le ri ki şi den her han gi bir yi ye cek de ğil, te miz
yi ye cek is te me le ri dir. İman eden le rin te miz lik ko nu sun da ki
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Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye
onları dirilttik (uyandırdık). İçlerinden bir sözcü

dedi ki: "Ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün
veya günün bir (kaç saatlik) kısmı kadar kaldık."

Dediler ki: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi
bilir; şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin
de, hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir
rızık getirsin; ancak oldukça nazik davransın ve

sakın sizi kimseye sezdirmesin." 
(Kehf Suresi, 19)



has sa si yet le ri pek çok Ku ran aye tin de bil di ril mek te dir. Ör ne ğin
Allah el çi le ri nin "... te miz şey le ri he lal, mur dar şey le ri ha ram..."
(Araf Su re si, 157) kıl dı ğı nı ha ber ver mek te dir. Bu nun ya nı  sı ra iman eden -
le re "El bi se ni te miz le" (Müd des sir Su re si, 4) şek lin de bu yur mak ta dır. Ku -
ran'da ki te miz rı zık lar ve te miz lik le il gi li ayet ler den ba zı la rı şu şe kil de dir:

Öy ley se Allah'ın si zi rı zık lan dır dı ğı şey ler den he lal (ve) te miz olan -

la rı nı yi yin; eğer O'na kul luk edi yor sa nız Allah'ın ni me ti ne şük re din.

(Nahl Su re si, 114)

Si ze, rı zık ola rak ver dik le ri miz den te miz olan la rın dan yi yin, bu

ko nu da az gın lık yap ma yın, yok sa ga za bım üze ri ni ze ka çı nıl maz

ola rak iner: be nim ga za bım, ki min üze ri ne iner se, mu hak kak o, te -

pe tak lak düş müş tür. (Ta ha Su re si, 81)

Kehf Su re si'nin bu aye tin de dik kat çe ki len di ğer bir hu sus da mü min -
le rin yi ye cek al mak için şeh ri ter cih et me le ri dir. Bu nun ne de ni şe hir de çok
da ha ge niş im kan ve se çim al ter na ti fi ol ma sı ola bi lir. Ku ran'da şe hir le rin
öne mi ile il gi li baş ka ayet ler de bu lun mak ta dır. Ör ne ğin Allah, Enam Su -
re si'nde teb li ğin şe hir ler den baş la ma sı na dik kat çek miş tir: 

İş te bu (Kur'an), önün de ki le ri doğ ru la yı cı ve şe hir ler ana sı (Mek ke)

ile çev re sin de ki le ri uyar man için in dir di ği miz kut lu Ki tap tır. Ahi re -

te iman eden ler bu na ina nır lar. On lar na maz la rı nı (özen le) ko ru yan -

lar dır. (Enam Su re si, 92)

Ayet te mü min le re bir baş ka ha tır lat ma da da ha bu lu nul mak ta dır. Bu
da mü min le rin her za man için ne za ket li ve say gı lı ol ma la rı dır. Bu, Allah'ın
Ku ran'da bil dir di ği gü zel ah la kın bir ge re ği dir. 

Kehf kıs sa sın da ay rı ca Müs lü man la rın ahir zaman da da ha zi ya de ev -
le rin de bu lu na cak la rı na işa ret edi li yor ola bi lir. Bu nun ne de ni de, ko mü -
nizm, fa şizm gi bi din dı şı ide olo ji le rin ha kim ol du ğu bu bü yük fit ne dö ne -
min de, dı şa rı çı kıp he de f ha li ne gel me mek, dik kat çek me mek ola bi lir.
Ayet te ay nı za man da mü min le rin ge rek ti ği du rum lar da, uzun za man
ev le rin de ka la rak ken di le ri ni ilim ve bil gi yö nün den ge liş ti re cek -
le ri ne dik kat çe ki li yor ola bi lir. Ni te kim Pey gam be ri mi z (sav)'in
de ahir zaman ko nu sun da ken di sin den tav si ye is te yen le re, "…
ev le ri ni zin yi ği ti olu nuz, ora dan ay rıl ma yı nız!" ve "evin den dı -
şa rı çık ma!" şek lin de tav si ye ler de bu lun du ğu bil di ril mek te dir.4
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“Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye
onları dirilttik (uyandırdık). İçlerinden bir sözcü dedi
ki: "Ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün veya

günün bir (kaç saatlik) kısmı kadar kaldık." Dediler
ki: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir;

şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi
yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin;
ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye 

sezdirmesin." (Kehf Suresi, 19)

ADNAN OKTAR: Çok nezaketli bu gençler, çok efendiler. Kimseye bulaş-

maz, kavga etmez, olay çıkartmaz, kimseyi kızdıracak şekilde konuşmaz, neza-

ketliler.

“Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik

(uyandırdık). İçlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kaldınız?"

ADNAN OKTAR: Aralarında bir sorgulama yapıyorlar yani istişare

ediyorlar. İşleri istişareyle, konuşmayla. Zamanın izafiliği burada vur-

gulanıyor. “Ne kadar kaldınız.” Çünkü ahirette de soruluyor bu soru, zama-

nın izafi olduğunu onların bildiğini de orada görüyoruz. Onların üslubundan

zamanın ve mekanın olmadığını da iyi bildiklerini anlıyoruz. 

“Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) kısmı

kadar kaldık."
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ADNAN OKTAR: Aynı ahiretteki verilen cevap gibi. 

“Dediler ki: ‘Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir; şimdi

birinizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın,

size ondan bir rızık getirsin;”

ADNAN OKTAR: Seçerek bulabiliyor helal yiyeceği. Yani küfür o kadar

sarmış etrafı. 

“Ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin.’"

ADNAN OKTAR: Demek ki, kendilerini gizleyecek Hz. Mehdi (as) talebele-

ri. Demek ki bir bela olacak. Fitneden çekinecekler, münafıklardan, küfürden, her

türlü iftiradan çekinecekler, kendilerini sezdirmemek için özel itina edecekler. Sez-

dirmek istemedikleri için ne Hz. Mehdi (as)’ı bulabiliyor insanlar ne Hz. İsa Mesih

(as)’ın talebelerini bulabiliyorlar, bu özenlerinden dolayı. Ne Kehf Ehli’ni bulabi-

liyorlar, ne Rakim Ehli’ni bulabiliyorlar. Ama zamanı gelince bu insanlar tabii

Kehf Ehli’ni de Rakim Ehli’ni de bulacaklar. Kuran’ın işaretiyle o görülüyor. 

"Çünkü onlar üzerinize çıkıp gelirlerse, sizi taşa tutarlar veya dinle-

rine geri çevirirler.”

ADNAN OKTAR: Küfrün, deccaliyetin azgınlığı o devirde vurgulanıyor.

Kendi inançlarına çevirmek için ailelerin çocuklara ne kadar baskı yaptıkları-

nı görüyorsunuz. Namazlarını gizli kılıyor birçok genç. Birçok genç kız

gizli namaz kılabiliyor, hatta bir kısmı hiç kılamıyor korkudan dolayı,

Müslüman olduğundan dolayı. Eve mesela Kuran götüremiyor, ken-

dini gizliyor. Kehf Ehli de o şekilde. (A9 TV, 23 Mayıs 2015 )
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B u ayet te "ta şa tu tar lar" ifa de siy le te rö rist bir ka rak ter ta rif edil mek -

te dir. Gü nü müz de de din siz ide olo ji le rin et ki si al tın da ka lan in san -

lar da bu ka rak ter açık ça gö rü lür. Ör ne ğin ko mü nist ide olo ji yi be nim se yen

te rö rist ler, va ta nı ko ru mak için can si pe ra ne mü ca de le eden dev let gö rev li -

le ri ne, po lis le re ve jan dar ma la ra, sa de ce dev le te olan düş man lık la rı ne de -

niy le taş at mak ta, sal dır mak ta dır lar. Bu nu yap ma la rın da ki amaç ise bu ki -

şi le ri yıl dır mak, güç le ri ni azalt mak tır. Bu yol la ko mü nizm ta raf tar la rı, ken -

di din karşıtı ide al le ri ni ger çek leş ti re bil me yi, ül ke le ri ni ka osa ve kar ga şa-

ya sü rük le ye rek ko mü nist bir sis te mi ha kim et me yi amaç la mak ta dır lar.

Bu so nu ca ulaş tık tan son ra asıl he def le ri ise di ni ne, va ta nı na, mil le ti ne

bağ lı in san la rı, ken di -din siz, ah la ki her tür lü de ğe re kar şı, in san lar ara sın -

da da imi bir ça tış ma ol ma sı ge rek ti ği ni id dia eden- dü şün ce sis tem le ri ne çe -

vir mek tir. Ya ni tüm in san la rı dev le te kar şı ayak lan dır mak, so kak la ra dök -

mek, kar de şi kar de şe kır dır mak tır. An cak anar şist ha re ket le rin bir so nu ca

ulaş ma ya ca ğı ve on la ra uyan la rın da hiç bir za man kur tu luş bu la ma ya cak -

la rı çok açık tır. Allah bir aye tin de şöy le bil dir miş tir:

Allah'a ver dik le ri sö zü, onu ke sin ola rak onay la dık tan son ra bo -

zan lar, Allah'ın ulaş tı rıl ma sı nı em ret ti ği şe yi ke sip-ko pa ran lar ve

yer yü zün de boz gun cu luk çı ka ran lar; iş te on lar, la net on lar için dir

ve yur dun kö tü ola nı da on lar için dir. (Rad Su re si, 25)

Bu yüz den ahir zaman da in san la rın, dün ya ya be la dan baş ka bir şey

ge tir me yen kan lı ide olo ji ler den uzak dur ma la rı, din aleyh ta rı ide olo ji le rin

pro vo kas yon la rı na, kış kırt ma la rı na kan ma ma la rı, boz gun cu la -

rın ta ra fın da yer al ma ma la rı son de re ce önem li dir.
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"Çünkü onlar üzerinize çıkıp gelirlerse, sizi taşa
tutarlar veya dinlerine geri çevirirler; bu

durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız."
(Kehf Suresi, 20)
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B u ayet Kehf Su re si'nde kı ya met ala met le ri ne ve ahir za ma na yö -

ne lik çok önem li işa ret ler ol du ğu na açık ça dik kat çek mek te dir. 

Kehf Eh li'nin in san lar ta ra fın dan bu lun ma sı ise, iyi in san la rın iyi ler le

ken di li ğin den bu lu şa cak la rı na, bir bir le rin den uzak ta bu lu nsa lar da bir

gün mut la ka bi ra ra ya ge le cek le ri ne işa ret ola bi lir. Allah, "... Öy ley se ha -

yır lar da ya rı şı nız. Her ne re de olur sa nız, Allah siz le ri bi ra ra ya ge ti re cek -

tir. Şüp he siz Allah, her şeye güç ye ti ren dir" (Ba ka ra Su re si, 148) aye tiy le

de ay nı ger çe ği ha ber ver miş tir.

Ayet te ay rı ca, in san la rın, Kehf Eh li'nin bu lun du ğu ye re bir mes cid

yap tır mak hak kın da ko nuş tuk la rın dan da bah se dil mek te dir. Bu ayet te,

iyi ve gü ve ni lir in san la rın ha yat la rı nı ge çir dik le ri yer le re bi na lar ve mes -

cid ler yap ma nın mak bu li ye ti ne dik kat çe kil mek te dir. Bu nun ama cı hem

se vi len in san la rı ya det mek, hem de bu ve si le ile o me kan la rı bir

ne vi eği tim ve iba det ye ri ha li ne ge tir mek tir. Bu sa ye de fay da-

lı dü şün ce le rin ve gü zel ah la kın in san lar ara sın da yay gın laş -

ma sı sağ la na cak tır. 
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Böylece, Allah'ın va'dinin hak olduğunu ve gerçekten
kıyametin, kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri

için (şehir halkına ve sonraki insan kuşaklarına)
onları buldurmuş olduk. (Onları görenler) Kendi

aralarında durumlarını tartışıyorlardı, (bir kısmı)
dedi ki: "Onların üstüne bir bina inşa edin, Rableri

onları daha iyi bilir." Onların işine galip gelen
(sözleri geçen)ler ise: "Üstlerine mutlaka

bir mescid yapmalıyız" dediler. 
(Kehf Suresi, 21)
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Bu gi bi yer ler, iman eden le rin bi ra ra ya ge le cek le ri ve bir -

lik te Allah'ın adı nı ana cak la rı me kan lar ola cak tır.

Ku ran'da pek çok ayet te mes cid ler de yal nız ca Allah'ın

anıl dı ğı na ve mes cid le rin öne mi ne dik kat çe kil mek te dir. Allah

ayetlerde şöyle buyurmaktadır:

On lar, yal nız ca; "Rab bi miz Allah'tır" de me le rin den do -

la yı, hak sız ye re yurt la rın dan sür gün edi lip çı ka rıl dı lar.

Eğer Allah'ın, in san la rın ki mi ni ki miy le de fet me si (ye -

nil gi ye uğ rat ma sı) ol ma say dı, ma nas tır lar, ki li se ler,

hav ra lar ve için de Allah'ın is mi nin çok ça anıl dı ğı mes -

cid ler, mu hak kak yı kı lır gi der di. Allah Ken di (di ni)ne

yar dım eden le re ke sin ola rak yar dım eder. Şüp he siz

Allah, güç lü olan dır, aziz olan dır. (Hac Su re si, 40)

Şüp he siz mes cid ler, (yal nız ca) Allah'a ait tir. Öy ley se,

Allah ile be ra ber baş ka hiç bir şe ye (ve kim se ye) kul luk

et me yin (dua et me yin, tap ma yın). (Cin Su re si, 18)



"Çünkü onlar üzerinize çıkıp gelirlerse,
sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri 

çevirirler;” (Kehf Suresi, 20)

ADNAN OKTAR: İşte küfür çok azgın, saldırgan, kendi inancına zorla

çevirmek istiyor. Mesela müşrik yobaz, “İlla ki müşrik ve yobaz olacaksın”

diyor. Komünist diyor ki, “İlla ki komünist olacaksın.” Halktan ailelerden bir

kısmı da, “Dini de unut, Allah’ı unut, sadece geçim ve hayatın peşine git.”

diyor. Bu da ayrı bir din, geçim dini, hayat dini bu da ayrı bir dindir. Adama,

“Nedir hedefin?” diyoruz, “Ekmek kazanmak” diyor. “Hayatta gayen

nedir?” diyorsun, “Ekmek parası kazanmak” diyor. “Sen niçin yaşıyorsun?”

diyorsun, “Ekmek parası kazanmak için yaşıyorum” diyor. “Ekmek için yaşı-

yorum” ne demek? İnsan Allah için yaşar. Tabii cahilliklerinden bilgisizlikle-

rinden söylüyorlar bunu.

“Böylece, Allah'ın va'dinin hak olduğunu ve gerçekten kıyametin,

kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için (şehir halkına ve

sonraki insan kuşaklarına) onları buldurmuş olduk.” (Kehf Sure-

si, 21)

Sonunda insanlar onu bulacaklar. ““Şehir halkı”, demek ki büyük

bir şehirdeler. Mağara var ama, şehrin ortasında bir mağara olduğu

anlaşılıyor. Şehir halkı bulduğuna göre. Şehir halkı bütün hepsi

dağa çıkmaz, şehrin içinde buluyorlar, şehrin içinde bir mağa-
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ra olduğu anlaşılıyor. Tabii doğrusunu Cenab-ı Allah bilir.

Ama sembollerden, verilen delillerden bunları anlıyoruz. 

... Kıyametten bahsedildiğine göre, ahir zamanda olan olaylar.

Kıyametten bahsediliyorsa, ahir zamanla bağlantılı bir olaydır, bunu

açıkça burada anlıyoruz. Duhan Suresi’nde olsun, diğer ayetlerde olsun bu

konu açıkça görülür. Kuran’ı tertil üstüne, yavaş yavaş, her ayeti ayrı okuya-

caksın. Yani bütün ayeti bitirmek değil de ayetteki cümleleri okuyacaksın.

Vahyin inişi de öyle biliyorsunuz. “Tertil üstüne” diyor Cenab-ı Allah, yavaş

yavaş geliyor. Kalbine ilka oluyor yahut doğrudan vahyediliyor, ama anlaşıl-

ması için tertil üzerine okunması, yavaş okunması önemlidir Kuran’ın, hikmetin

anlaşılması için. Camilerde bağıra bağıra Arapçasını okuyup geçiyor. Bir kişi

orada Arapça bilmez, Arapça’yı bilen de hikmetini anlayamaz, o kadar süratli

okursan. Sürekli orada müziğinin peşinde oluyor, yani onu kaideli okumanın

peşinde. Hikmetinin, özünün peşinde olmuyor çoğu. (A9 TV, 23 Mayıs 2015 )
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B u ayet te Kehf Eh li'nin kaç ki şi ol duk la rı hak kın da zan la tah min ler -

de bu lu nan in san la rın du ru mun dan bah se dil mek te dir. Oy sa ayet te

bu sa yı yı sa de ce gay bın tek sa hi bi olan Rabbimiz'in bil di ği ve bu bil gi yi de

an cak az sa yı da ki kul la rı na bil dir di ği ifa de edil mek te dir. 

Aye tin de va mın da, bi lin me yen bir ko nu üze rin de tar tış ma nın, sü rek-

li ye ni fi kir ler ge tir me nin, tah min ler de bu lun ma nın doğ ru ol ma dı ğı da bil -

di ril mek te dir. Böy le bir tar tış ma ayet te, "bi lin me ye ne-gay ba taş at ma" ola -

rak ifa de edil mek te dir. Ay nı ifa de baş ka ayet ler de de bu lun mak ta dır. Ör -

ne ğin Se be Su re si'nde in san la rın bu özel lik le ri şu şe kil de ta rif edi lir:

... "Biz O'na iman et tik" der ler; an cak on la ra uzak bir yer den (ahi -

ret ten ima na) el uzat mak ne re de? Oy sa da ha ön ce onu in kar et miş -

ler di; on lar uzak bir yer den gay ba atıp tu tu yor lar dı (dil uza tı yor -

lar dı). (Şim di) Ken di le riy le is tek duy duk la rı şey ler ara sın da

per de çe kil miş tir; da ha ön ce ben zer le ri ne ya pıl dı ğı gi bi.

Çün kü on lar, kuş ku ve ri ci bir te red düt için de idi ler. (Se be

Su re si, 52-54)
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(Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: "Üç'tüler,
onların dördüncüsü köpekleridir." Ve: "Beştiler,
onların altıncısı köpekleridir" diyecekler. (Bu,)

Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. "Yedidirler, onların
sekizincisi köpekleridir" diyecekler. De ki: "Rabbim,
onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan)
dışında kimse bilemez." Öyleyse onlar konusunda

açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar
hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. 

(Kehf Suresi, 22)



Allah'ın be ğen me di ği bu ah lak tan her Müs lü man uzak dur -

ma lı, bu gi bi tar tış ma lar dan, bil me di ği ko nu lar üze rin de fi kir yü rüt -

mek ten şid det le ka çın ma lı dır. Böy le bir du rum da ya pıl ma sı ge re ken şey "En

doğ ru su nu Allah bi lir" de yip, mu te ber ol ma yan söz le re kıy met ver me mek -

tir. Müs lü man la rın bu tarz du rum lar da ver dik le ri ce vap, "... Sen ben de ola -

nı bi lir sin, ama ben Sen'de ola nı bil mem. Ger çek ten, gö rün me yen le ri

(gayb le ri) bi len Sen'sin Sen..." (Ma ide Su re si, 116) aye tin de ki gi bi ol ma lı dır.

Çün kü Ku ran'ın bir çok aye tin de gay bı sa de ce Allah'ın bil di ği ha ber ve ril -

mek te dir. Ör ne ğin bir ayet te şöy le buy ru lur:

Gay bın anah tar la rı O'nun Katın da dır, O'ndan baş ka hiç kim se gay bı

bil mez. Ka ra da ve de niz de olan la rın tü mü nü O bi lir, O, bil mek si zin

bir yap rak da hi düş mez; ye rin ka ran lık la rın da ki bir ta ne, yaş ve ku -

ru dış ta ol ma mak üze re hep si (ve her şey) apa çık bir ki tap ta dır.

(Enam Su re si, 59)
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Ayet te ki gi bi tar tış ma la rın ya pıl dı ğı du rum lar da in san la rın,

üze rin de fi kir yü rüt tük le ri ko nu lar da ki tek da ya nak la rı halk tan

ge len ifa de ler olur. So kak tan ge len uy dur ma ri va yet le re, ko nu hak kın da

bil gi sa hi bi ol ma yan bir ki şi nin söy le di ği bir sö ze, bir baş ka sı nın yap tı ğı bir

yo ru ma da ya nan bu tar tış ma la rın doğ ru bir so nu ca ulaş ma ya ca ğı ise açık -

tır. İn san "Hak kın da bil gin ol ma yan şe yin ar dı na düş me; çün kü ku lak,

göz ve kalb, bun la rın hep si on dan so rum lu dur" (İs ra Su re si, 36) aye tiy le

de bil di ril di ği gi bi bil me di ği ko nu lar hak kın da et raf tan duy du ğu da ya nak -

sız açık la ma la ra ka pıl ma ma lı dır. 

Ayet te ge çen "on la rı pek az (in san) dı şın da kim se bi le mez" ifa de siy -

le de Allah, de rin bil gi ye sa hip çok az sa yı da ki şi nin, bu sa yı yı bi le bi le ce -

ği ne işa ret et mek te dir. Ör ne ğin bu ki şi, ki ta bın iler le yen bö lüm le rin de mu -

ci ze vi özel lik le ri ni de tay lı ola rak in ce le ye ce ği miz Hz. Hı zır ola bi lir. Bu nun

ya nı sı ra Hz. Hı zır'ın eği ti min den geç miş ve ona ta bi ol muş ta le be le ri nin

de, Allah'ın di le me si ve bil dir me siy le bu bil gi ye sa hip ol ma sı müm kün dür.

Ni te kim Ku ran'da Allah'ın vah yet me siy le el çi le rin gayb dan ya na ba zı bil -

gi le re sa hip ol duk la rı bil di ril mek te dir:

O, gay bı bi len dir. Ken di gay bı nı (gö rül mez bil gi ha zi ne si ni) kim -

se ye açık tut maz. An cak el çi le ri (pey gam ber le ri) için de ra zı ol du ğu

(seç tik le ri kim se ler) baş ka. Çün kü O, bu nun önü ne ve ar ka sı na iz -

le yi ci (gö zet le yi ci)ler di zer. (Cin Su re si, 26-27)

Allah Pey gam be ri mi z (sav)'e de gayb dan ba zı bil gi ler vah yet miş, son -

ra ona şu şe kil de ses len miş tir:

Bu, sa na (ey Mu ham med) vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir.

Yok sa on lar, o hi le li-dü ze ni ku rar lar ken, ya pa cak la rı işe top lu ca

ka rar ver dik le ri za man sen yan la rın da de ğil din. (Yu suf Su re si, 102)

Hz. Nuh'a ise Allah, ge le cek te ya şa ya ca ğı ba zı olay la rı şu şe kil de bil dir -

mek te dir:

"Ey Nuh" de nil di. "Sa na ve se nin le bir lik te olan üm met ler

üze ri ne Biz den se lam ve be re ket ler le (ge mi den) in. (Siz -

den tü re ye cek di ğer ka fir) Üm met le ri de ya rar lan dı ra ca ğız,
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son ra on la ra Biz den acı bir azab do ku na cak tır." Bun lar: Sa -

na vah yet ti ği miz gayb ha ber le rin den dir. Bun la rı sen ve kav -

min bun dan ön ce bil mi yor dun. Şu hal de sab ret. Şüp he siz (gü zel

olan) so nuç tak va sa hip le ri nin dir. (Hud Su re si, 48-49)

Aye tin de va mın da ge çen "... açık ta olan bir tar tış ma dan baş ka tar tış -

ma" ifa de si ise Ku ran'a uy gun tar tış ma ya işa ret et mek te dir. Mü min ler, bir

ko nu üze rin de tar tı şır ken Ku ran'a uy gun de lil ge tir me ye önem ver me li dir -

ler. Di ni in kar eden ler tam ter si bir tu tum için de dir ler. On la rın tek ama cı

tar tış ma çı kar mak, bu ve si ley le di ne ve ina nan la ra kar şı düş man ca ta vır la -

rı nı or ta ya koy mak tır. Ni te kim Allah Ku ran'da ba zı in san la rın "yal nız ca bir

tar tış ma-ko nu su ol sun di ye" (Zuh ruf Su re si, 58) in kar cı ör nek ler ver dik le -

ri ne dik kat çek mek te dir.  Bu nun ne de ni nin de "tar tış ma cı ve düş man" bir

ka vim ol ma la rı ol du ğu nu vur gu la mak ta dır. Bu ne den le Ku ran ah la kı nı ya -

şa yan in san la rın tüm bun lar dan ka çın ma la rı ve Allah'ın hoş nut ola ca ğı şe -

kil de dav ran ma la rı ge re kir. Allah iman eden le rin in kar cı lar la ko nu şur ken

na sıl bir üs lup kul lan ma la rı ge rek ti ği ni şu ör nek le bil dir mek te dir:

Şu hal de, sen bun dan do la yı da vet et ve em ro lun du ğun gi bi doğ ru

bir is ti ka met tut tur. On la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uy ma. Ve de

ki: Allah'ın in dir di ği her ki ta ba inan dım. Ara nız da ada let li dav ran -

mak la em ro lun dum. Allah, bi zim de Rab bi miz, si zin de Rab bi niz dir.

Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin amel le ri niz si zin dir. Bi zim le ara nız -

da 'de lil ler ge ti re rek tar tış ma (ya, huc ce te ge rek)' yok tur. Allah bi zi

bi ra ra ya ge ti rip-top la ya cak tır. Dö nüş O'na dır." (Şu ra Su re si, 15)

Kehf Su re si'nin 22. aye ti nin so nun da ge çen "on lar hak kın da bun lar -

dan hiç kim se ye bir şey sor ma" şek lin de ki ifa de ise iman eden le rin va hiy-

le bil di ri len le rin dı şın da hiç bir bil gi ye rağ bet et me me le ri ge rek ti ği ni ifa de

et mek te dir. Çün kü gay bı bi len Allah'tır. İn san la rın ken di bil gi le ri ne,

zan la rı na ve yo rum la rı na da ya na rak or ta ya at tık la rı yan lış ri va -

yet le rin mü min ler nez din de hiç bir kıy me ti yok tur. Do la yı sıy la

kay na ğı bel li ol ma yan, ağız dan ağı za do la şa rak ge len, ku lak -

tan dol ma ak ta rı lan, uy dur ma ri va yet le re, ha ber le re önem ver -

me me yi Allah bu ayet le ya sak la mak ta dır.
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K a der ger çe ği ni unu tan in san la rın tüm ha yat la rı ya rın, ge le cek ay,

ge le cek yıl ya da yaş lı lık çağ la rı için ke sin plan lar yap mak la ge çer.

Ki mi si iş ye rin de ya pa ca ğı ka ri ye rin, ki mi si ha ya tı nı ada dı ğı spor da lın da

ala ca ğı ödül le rin, ki mi si ise sa hip ola ca ğı mal ve mül kün he sa bı nı ya par.

Bu ayet te ise Allah, in sa nın ya rın ne ya pa ca ğı nı da hi bi le me ye ce ği ni ha tır -

lat mak ta dır.

Ayet te bil di ril di ği gi bi ge le ce ğe yö ne lik ke sin bir ifa de de bu lu nan in -

san, ka de rin far kın da de ğil de mek tir. Oy sa in san sa de ce ve sa de ce Allah'ın

ka de rin de yaz dı ğı şey le ri ya şar. Eğer er te si gün yap ma yı plan la dı ğı şey ka -

de rin de ya zı lıy sa ya par, eğer Allah bu ola yı ya şa ma sı nı tak dir et me miş se

o za man ya şa maz. An cak er te si gün için ka de rin de ya zı lı ol ma yan bir şe yi

plan la ma sı da yi ne o ki şi nin ka de rin de dir. Kü çük bü yük her tür lü ola yın,

Allah'ın bil gi si da hi lin de ger çek leş ti ği nin ve bir ki tap ta ka yıt lı ol du ğu nun

ha ber ve ril di ği ayet ler den bi ri şöy le dir:

Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum, onun hak kın da

Kur'an'dan oku du ğun her han gi bir şey ve si zin iş le di ği niz her han -

gi bir iş yok tur ki, ona (iyi ce) dal dı ğı nız da, Biz si zin üze ri niz de şa -

hid ler dur muş ol ma ya lım. Yer de ve gök te zer re ağır lı ğın ca hiç bir

şey Rab bin den uzak ta (sak lı) kal maz. Bu nun da ha kü çü ğü de, da ha

bü yü ğü de yok tur ki, apa çık bir ki tap ta (ka yıt lı) ol ma sın. (Yu nus

Su re si, 61)

Ka der, Allah'ın geç miş te ya şa nan ve ge le cek te ya şa na cak olan tüm

olay la rı bil me si dir. İn san la rın önem li bir bö lü mü ise, Allah'ın he -

nüz ya şan ma mış olay la rı ön ce den na sıl bil di ği ni so rar lar ve

ka de ri kav ra ya maz lar. Oy sa ya şan ma mış olan olay lar, bi zim
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Hiçbir şey hakkında: "Ben bunu yarın
mutlaka yapacağım" deme. 

(Kehf Suresi, 23)



için ya şan ma mış tır. Allah ise za ma na ve me ka -

na bağ lı de ğil dir, za ten bun la rı ya ra tan Ken di si -

'dir. Bu ne den le Allah için geç miş, ge le cek ve şu an

hep si bir dir ve hep si olup bit miş tir. Bi zim bir cet ve lin ba şı -

nı, or ta sı nı, so nu nu ve ara la rın da ki tüm bi rim le ri bir bü tün ola rak tek bir an -

da ko lay ca gö re bil me miz gi bi, Allah bi zim bağ lı ol du ğu muz za ma nı ba şın -

dan so nu na ka dar tek bir an ola rak bi lir. İn san lar ise sa de ce za ma nı ge lin ce

bu olay la rı ya şa yıp, Allah'ın on lar için ya rat tı ğı ka de re ta nık olur lar.

Bu nun ak si ni id dia et mek, ya ni ge le ce ğe da ir plan la rı nın mut la ka

ger çek le şe ce ği ni öne sür mek, Allah'a kar şı bü yük len mek de mek tir. Bu nun

so nu ise mut la ka hüs ran dır. Ayette bu ki şi le rin du ru munu Allah şöy le ha -

ber ve rmek te dir:

Ama iman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar, on la ra ecir le ri ni

ek sik siz öde ye cek ve on la ra Ken di faz lın dan ek le ye cek tir de.

Çe kim ser dav ra nan lar ve bü yük le nen ler, on la rı acık lı bir

azab la azab lan dı ra cak tır ve ken di le ri için Allah'tan baş ka

bir (ve kil) ko ru yu cu dost ve yar dım cı bu la ma ya cak lar dır.

(Ni sa Su re si, 173)
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A yette "inşaAllah" zikrinin önemi bildirilmiştir. Dünyada meydana
gelen her olay Allah'ın izniyle gerçekleşir. Gerçek imana sahip bir

insan, yaşamının her anında bu bilinçle hareket eder. Bu nedenle 'inşaAllah'
zikriyle her şeyin Allah'ın izni ve Allah'ın kaderde yaratması ile gerçekleştiği-
ni ifade eder. Bir kişi yarın ben bir şey yapacağım derse ve eğer bunu Allah'ın
yaratacağını unuturak söylerse bu şirk olur. Ama 'inşaAllah', 'Allah'ın dile-
mesiyle, Allah'ın kaderde yaratmasıyla yapacağım' derse Allah'ın izniyle hem
şirkten hem de müşrik olmaktan kurtulmuş olur.   

Elbet te her han gi bir şe yi unut ma du ru mun da Allah'ın adı nın anıl ma sı -
nın, unu tu lan şe yi ha tır la ma da -eğer ha tır lan ma sı ha yır lıy sa- fay da lı bir yol
ol du ğu na işa ret edil mek te dir. Böy le bir unut ma du ru mun da Allah'ın adı nın
zik re dil me si in san için bir şi fa ola bil mek te dir. An cak in sa nın unut tu ğu şe yi
ha tır la ma sı da Allah'ın di le me si ile müm kün dür. Eğer Allah di le mi yor sa ha -
tır lat maz, bir ha yır gö rü yor sa da ki şi nin ha tır la ma sı nı sağ lar. 

Aye tin de va mın da ise Allah, Pey gam be ri miz  (sav)'e ya kın bir ba şa rı için
dua et me si ni em ret mek te dir. Dün ya ha ya tın da mey da na ge len ba şa rı lar ba -
zen uzun, ba zen de kı sa va de de ola bi lir. Ki mi za man in san çok ça lı şıp, gay ret
sarf et ti ği bir iş te kı sa sü re de ba şa rı ka za na ma ya bi lir. Uzun sü re ira de gös ter -
me si, sab ret me si ge re ke bi lir. Bu nun pek çok hik me ti, in sa nı eği ti ci yön le ri
var dır. An cak bu nun ya nı sı ra iman eden ler Allah'tan, kı sa dö nem de ba şa rı lı
ol ma yı da ta lep ede bi lir ler. Önem li olan Hz. Şu ayb'ın sözleriyle, "Be nim ba -
şa rım an cak   Allah ile dir; O'na te vek kül et tim ve O'na iç ten yö ne lip-dö ne -
rim" (Hud Su re si, 88) aye tin de haber verildiği gi bi sa mi mi bir kalp le Allah'a
yö nel mek tir. Allah'a te vek kül eden ve her tür lü işi ya pa nın sa de ce Allah ol -
du ğu nu bi len in san Rabbimiz'in des te ği ni her an uma bi lir. Ni te kim Allah A'la
Su re si'nde Pey gam be ri mi z (sav)'e "Ve se ni ko lay olan için ba şa rı lı kı la ca ğız"
(A'la Su re si, 8) şek lin de ses len mek te ve di le di ği in sa nı ko lay ca ba şa rı ya ulaş -

tı ra bi le cek ola nın sa de ce Ken di si ol du ğu nu ha tır lat mak ta dır.
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Ancak: "Allah dilerse" (inşaAllah  yapacağım de).
Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: "Umulur
ki, Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya

yöneltip-iletir." (Kehf Suresi, 24)



B u ayet ler de As hab-ı Kehf'in ma ğa ra da uy ku ha lin de üç yüz yıl kal -

dık la rı bil di ril mek te dir. Uyan ma la rı na ya kın bir za man da bu sü re

uza tıl mış ve üç yüz yı lın üze ri ne do kuz yıl da ha ek len miş ola bi lir . Böy le ce

on lar ma ğa ra da üç yüz do kuz yıl kal mış  ola bi lir ler. 

Kehf Su re si'nin 26. aye tin de ise Allah'ın gay ba tam ola rak, her yön den

ha kim ol du ğu bil di ril mek te dir. Çün kü gök ler de ki ve yer de ki her tür lü ola -

yı ya ra tan Allah'tır. Ayet ler de Rabbimiz'in bu sı fa tı şu şe kil de ifa de edi lir:

Gök le rin ve ye rin gay bı Allah'ın dır, bü tün iş ler O'na dön dü rü lür;

öy ley se O'na kul luk edin ve O'na te vek kül edin. Se nin Rab bin yap -

tık la rı nız dan ha ber siz de ğil dir. (Hud Su re si, 123)

Allah... O'ndan baş ka İlah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O'nu uyuk la ma

ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun dur. İz ni

ol mak sı zın O'nun Katın da şe fa at te bu lu na cak kim dir? O, ön le rin -

de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka da rı nın dı -

şın da, O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz lar. O'nun

kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat mış tır. On la rın ko -

run ma sı O'na güç gel mez. O, pek Yü ce dir, pek bü yük tür. (Ba ka ra

Su re si, 255)

Allah, za ma nın da Ya ra tı cı sı' dır. Do la yı sıy la Ken di si za man -

dan ba ğım sız, mü nez zeh tir. Bi zim için mil yon lar ca, mil yar lar ca

yıl sü re cek olay lar, Rabbimiz'in Katın da tek bir an ola rak mev -
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Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve
dokuz (yıl) daha kattılar. De ki: "Ne kadar

kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve
yerin gaybı O'nundur. O, ne güzel görmekte ve
ne güzel işitmektedir. O'nun dışında onların
bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi

ortak kılmaz." (Kehf Suresi, 25-26)



cut tur. Allah, her şeyi, son suz ev ve li ve son suz son ra yı, en mü -

kem mel şe kil de, her yön den, ci het li ve ci het siz ola rak gör mek te ve

işit mek te dir. Se sin bil di ği miz ya da bil me di ği miz her şek li ni en iyi şe kil de

duy mak ta dır. En bi ya Su re si'nde de bil di ril di ği gi bi "... Be nim Rab bim,

gök te ve yer de söy le nen-sö zü bi lir; O, işi ten dir, bi len dir." (En bi ya Su re si,

4)

İn san, za ma na ve me ka na ta bi ol du ğu için -Allah bil dir me di ği sü re ce-

gay ba da ir bir bil gi ye sa hip ola maz. An cak za ma nı ve me ka nı ya ra tan Rab -

bi miz geç mi şi de, ge le ce ği de, şu anı da ek sik siz ola rak gör mek te ve işit -

mek te dir. Allah za ma na, olay la ra, ta ri he, ka de re, mad de ye ve can lı-can sız

her şeye, son suz ev vel de ve son suz son ra da tam ola rak ha kim dir. Allah,

Ba ka ra Su re si'nde şu şe kil de bu yur mak ta dır:

"Do ğu da Allah'ın dır, ba tı da. Her ne re ye dö ner se niz Allah'ın yü zü

(kıb le si) ora sı dır. Şüp he siz ki Allah, ku şa tan dır, bi len dir. (Ba ka ra

Su re si, 115)

Ka inat ta ki her şeyin tek ve li si ve tek ko ru yu cu su dur. Hiç bir can lı nın

O'nun dı şın da bir ve li si, dos tu, ko ru yu cu su yok tur. İn san çok aciz dir. Bu

ne den le her an, her tür lü zor luk la kar şı la şa bi lir. Mad di ve ma ne vi sı kın tı -

lar dan kur tul ma nın tek yo lu ye ga ne dos tu muz ve ve li miz olan Allah'a sı -

ğın mak, tek ko ru yu cu ola rak O'nu bil mek tir. Allah ayetlerde şu şekilde bil-

dirir:
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... Bil mez mi sin ki Allah, ger çek ten her şeye güç ye ti ren dir.

(Yi ne) Bil mez mi sin ki, ger çek ten gök le rin ve ye rin mül kü

Allah'ın dır. Si zin Allah'tan baş ka ve li niz ve yar dım cı nız yok tur.

(Ba ka ra Su re si, 106-107)

Ger çek şu ki, gök le rin ve ye rin mül kü Allah'ın dır; di ril tir ve öl dü -

rür. Si zin Allah'tan baş ka ve li niz ve yar dım cı nız yok tur. (Tev be

Su re si, 116)

Hiç şüp he siz, be nim ve lim Ki ta bı in di ren Allah'tır ve O sa lih le rin

ko ru yu cu lu ğu nu (ve li li ği ni) ya pı yor. (Araf Su re si, 196)

Kehf Su re si'nin bu aye ti nin so nun da bil di ril di ği gi bi Rabbimiz'in hiç -

bir or ta ğı yok tur. Allah her şeye güç ye ti ren, za ma na, me ka na, bil di ği miz

ve bil me di ği miz tüm alem le re ha kim olan tek var lık tır. O'nun bir or ta ğı

yok tur ve ol ma sı da müm kün de ğil dir. İh las Su re si'nde Rabbimiz şöyle

bildirmektedir:

De ki: O Allah, bir dir.

Allah, Sa med'dir (her şey O'na muh taç tır, da im dir, hiç bir şe ye ih ti -

ya cı ol ma yan dır).

O, do ğur ma mış tır ve do ğu rul ma mış tır.

Ve hiç bir şey O'nun den gi de ğil dir. (İh las Su re si, 1-4)
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İ n sa nın ger çek di ni öğ re ne bi le ce ği en doğ ru kay nak Ku ran'dır. Çün -

kü Ku ran her şeyi ya ra tan, her şeyin en doğ ru su nu bi len Allah'ın sö -

zü dür. Allah in san la ra ih ti yaç du ya cak la rı her ko nu yu Ku ran'da açık la -

mak ta dır. Bu aye tiy le Allah, Pey gam be ri mi z (sav)'e de Ku ran'la vah ye di -

len le ri oku ma sı nı em ret miş tir. 

Aye tin de va mın da ise Ku ran'ın söz le ri nin ke sin lik le de ğiş me ye ce ği

bil di ril mek te dir. Ku ran'da Allah'ın haber verdiği gi bi, da ha ön ce gön de ri -

len kut sal ki tap lar in san lar ta ra fın dan tah rif edil miş, ek le me ve çı kar ma lar -

la de ğiş ti ril miş tir. An cak bu du rum Ku ran için ge çer li de ğil dir. Allah'ın

"Hiç şüp he siz, zik ri (Kur'an'ı) Biz in dir dik Biz; onun ko ru yu cu la rı da

ger çek ten Bi ziz." (Hicr Su re si, 9) aye tiy le de bil dir di ği gi bi Ku ran Allah'ın

ko ru ma sı al tın da dır. Ku ran'ın bu özel li ğini Rabbimiz ayet ler de şu şe kil de

haber verir:

Rab bi nin sö zü, doğ ru luk ba kı mın dan da, ada let ba kı mın dan da

tas ta mam dır. O'nun söz le ri ni de ğiş ti re bi le cek yok tur. O, işi ten dir,

bi len dir. (Enam Su re si, 115)

Ba tıl, ona önün den de, ar dın dan da ge le mez. (Çün kü Kur'an,) Hü -

küm ve hik met sa hi bi, çok övü len (Allah)tan in di ril me dir. (Fus si let

Su re si, 42)

Aye tin de va mın da ge çen "...O'nun dı şın da ke sin ola rak

bir sı ğı na cak (ma kam) bu la maz sın" ifa de siy le ise in san la rın

düş tük le ri bü yük bir ya nıl gı ya işa ret edil mek te dir. İn san la rın
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Sana Rabbinin Kitabından vahyedileni
oku. O'nun sözlerini değiştirici yoktur ve
O'nun dışında kesin olarak bir sığınacak

(makam) bulamazsın. 
(Kehf Suresi, 27)



bü yük bir bö lü mü Allah'ın son suz kud re ti ni tak dir ede mez ler.

Baş ka dost ve ve li ler edi nir ve bun la rın bir zor luk anın da ken di -

le ri ne yar dım ede cek le ri ne, des tek ola cak la rı na ina nır lar. Oy sa in san,

Allah'ın dı şın da sı ğın dık la rı nın da ken di si gi bi Allah'ın ya rat tı ğı, aciz kul -

lar ol duk la rı nı unut ma ma lı dır. Ken di si ne sı ğı nı lan var lık la ra da Allah güç

ver mek te dir ve her bi ri Allah'ın te cel li le ri dir. Ka inat ta ki her var lık an cak

Allah'ın di le me siy le ha re ket et mek te dir:

Allah'tan baş ka tap tık la rı nız siz ler gi bi kul lar dır. Eğer doğ ru ise -

niz, he men on la rı ça ğı rın da si ze ica bet et sin ler. On la rın yü rü ye cek

ayak la rı var mı? Ya da tu ta cak la rı el le ri mi var? Ve ya gö re cek göz -

le ri mi var? Yok sa işi te cek ku lak la rı mı var? De ki: "Or tak koş tuk -

la rı nı zı ça ğı rın, son ra bir dü zen (tu zak) ku run da ba na göz bi le aç -

tır ma yın." Hiç şüp he siz, be nim ve lim Ki ta bı in di ren Allah'tır ve O

sa lih le rin ko ru yu cu lu ğu nu (ve li li ği ni) ya pı yor. O'ndan baş ka tap -

tık la rı nız ise si ze yar dı ma güç ye ti re mez ler, ken di le ri ne de. (Araf

Su re si, 194-197)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi in san la rın Allah'ı bı ra kıp, dün ya ha ya tın da

ken di ne dost ve ve li ola rak seç ti ği ki şi ler Allah di le me dik çe hiç bir şe ye güç

ye ti re me yen aciz var lık lar dır. Bu var lık la rın in sa nı her han gi bir zor luk tan,

sı kın tı dan ya da afet ten kur tar ma sı ke sin lik le müm kün de ğil dir. Bir baş ka

ayet te bu ger çek şöy le ha ber ve ri lir:

Allah'ı bı ra kıp ken di le ri ne za rar ver me ye cek ve ya rar la rı do kun -

ma ya cak şey le re kul luk eder ler ve: "Bun lar Allah Ka tın da bi zim şe -

fa at çi le ri miz dir" der ler. De ki: "Siz, Allah'a, gök ler de ve yer de

bil me di ği bir şey mi ha ber ve ri yor su nuz? O, si zin şirk koş -

tuk la rı nız dan uzak ve yü ce dir." (Yu nus Su re si, 18)
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B u ayet te sa de ce Allah'ın rı za sı nı he def le ye rek, sa bah ak şam sü rek li

Allah'a dua et me nin öne mi ne dik kat çe kil mek te dir. Dua in san için

çok bü yük bir ni met ve Allah'a ya kın laş mak için bir yol dur. İn san, gü nün

her anın da, her or tam da Allah'a dua ede bi lir. Allah "Si zin du anız ol ma -

say dı Rab bim si ze de ğer ve rir miy di?..." (Fur kan Su re si, 77) aye tiy le du -

anın öne mi ni bil dir mek te dir. Bir baş ka ayet te Allah in san la ra şu şe kil de

ses len mek te dir:

Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak ki Ben (on la ra) pek

ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua ede nin du ası na ce vap ve ri rim.

Öy ley se, on lar da Be nim çağ rı ma ce vap ver sin ler ve Ba na iman et -

sin ler. Umu lur ki ir şad (doğ ru yo lu bul muş) olur lar. (Ba ka ra Su re-

si, 186)

Aye tin de va mın da Allah in san la ra dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta la rın -

dan et ki len me me le ri  ge rek ti ği ni tek rar ha tır lat mak ta dır. Çün kü bu dün ya

ha ya tı –da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi- in san lar için bir de ne me dir. Kehf

Su re si'nde dün ya ha ya tın da ki ev le rin, ara ba la rın, yat la rın, vil la la rın, al tın -

la rın, gü müş le rin, gös te riş li kı ya fet le rin ve da ha bin ler ce sü sün ya ra tı lış

ama cını Allah şu şe kil de bildirir:

Şüp he siz Biz, yer yü zü üze rin de ki şey le ri ona bir süs kıl -

dık; on la rın han gi si nin da ha gü zel dav ra nış ta bu lun du ğu -

nu de ne ye lim di ye. (Kehf Su re si, 7)
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Sen de sabah akşam O'nun rızasını isteyerek
Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya
hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini
onlardan kaydırma. Kalbini Bizi zikretmekten

gaflete düşürdüğümüz, kendi 'istek ve tutkularına
(hevasına)' uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat

etme. (Kehf Suresi, 28)



İn san dün ya da sa de ce bir kaç 10 yıl ka la cak ve son ra bir an da ken di ni

he sa ba çe ki lir ken bu la cak tır. Çün kü dün ya ha ya tı çok hız lı geç mek te dir.

Allah "Ger çek şu ki bun lar, çar ça buk geç mek te olan (dün yay)ı se vi yor lar.

Ön le rin de bu lu nan ağır bir gü nü bı ra kı yor lar" (İn san Su re si, 27) aye tiy le

in san la ra bu ger çe ği ha tır lat mak ta dır. İn san la rın göz ar dı et tik le ri ahi ret ha -

ya tı ise son su za dek sü re cek tir ve in sa nın, ken di sin den ka ça ma ya ca ğı bir

ger çek tir. O ne den le in sa nın bu ge çi ci dün ya süs le ri ne al da nıp, son suz ahi-

ret ha ya tı nı unut ma sı çok bü yük bir ha ta dır. Allah ayet le rin de şu şe kil de bil -

di rir:

Dün ya ha ya tı yal nız ca bir oyun ve bir oya lan ma dan baş ka sı de ğil dir.

Kor kup-sa kın mak ta olan lar için ahi ret yur du ger çek ten da ha ha yır lı -

dır. Yi ne de akıl er dir me ye cek mi si niz? (Enam Su re si, 32)

Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku lu bir

oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve ko nu su),

mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ mur ör-

ne ği gi bi; onun bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho -

şu na git miş tir, son ra ku ru r, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke sil -
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miş, son ra o, bir çer-çöp ol muş tur. Ahi ret te ise şid det li bir azab;

Allah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za) var dır. Dün ya ha ya tı,

al da nış olan bir me ta dan baş ka bir şey de ğil dir.  (Ha did Su re si, 20)

Ayet te ay rı ca iman eden le rin bi ra ra da ol ma la rı nın öne mi ne de dik kat

çe kil mek te dir. Allah'ı an mak, O'na dua et mek, her şeyi yal nız

O'nun rı za sı için yap mak sa lih mü min le rin dav ra nı şı dır. Sa lih

mü min ler le bi ra ra da ol ma nın, Allah'ı her an anan in san lar la

bir lik te bu lun ma nın öne mi açık tır. Mü min le rin va kit le ri ni bir -
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lik te ge çir me le ri nin bir çok açı dan fay da sı var dır. On lar ara la rın -

da sü rek li Allah'ı zik ret tik le ri, bir bir le ri ne Ku ran ayet le ri ni ha tır lat -

tık la rı için, bir lik tey ken gaf le te düş me ya da iba det le ri ni ak sat ma ih ti mal -

le ri en aza iner. Bir lik te Allah'ı tes bih eder, in san la ra iyi li ği tav si ye eder ve

on la rı kö tü lük ten men eder ler, bil gi ve kül tür yö nün den bir bir le ri ni ge liş -

ti rir ler. Hu zur lu, ne şe li, te miz, gü ve ni lir ve ra hat bir or tam için de ya şar lar.

Bir bir le ri ni ko rur ve kol lar lar. Ayet te mü min le rin bir bir le ri ne düş kün lük -

le ri şu şe kil de ta rif edi lir:

Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir ler. İyi -

li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar,

ze ka tı ve rir ler ve Allah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Allah'ın

ken di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz, Allah, üs tün ve

güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Tev be Su re si, 71)

Allah'ı in kar eden ler le bir lik te ol ma nın ise pek  çok olum suz yö nü var -

dır. İn kar eden ler sü rek li Allah'a, iman eden le rin mu kad des de ğer le ri ne

kar şı bir sal dı rı ve if ti ra için de dir ler. İç le rin de ki düş man lı ğı sü rek li di le ge -

ti rir, iman eden ler le alay eder ler. Allah, iman eden le rin bu gi bi or tam lar da

bu lun ma sı nı şöy le ya sak la mış tır:

O, si ze Ki tap ta: "Allah'ın ayet le ri nin in kar edil di ği ni ve on lar la alay

edil di ği ni işit ti ği niz de, on lar bir baş ka sö ze da lıp ge çin ce ye ka dar,

on lar la otur ma yın, yok sa siz de on lar gi bi olur su nuz" di ye in dir di.

Doğ ru su Allah, mü na fık la rın ve ka fir le rin tü mü nü ce hen nem de

top la ya cak olan dır. (Ni sa Su re si, 140)

İn kar eden ler le bir lik te ol ma nın bir baş ka olum suz yö nü ise, ya ki ni

çok güç lü ol ma yan bir in sa nın, Allah'ın zik rin den uzak, nef si nin pe şin den

ko şan bu in san lar dan olum suz an lam da et ki len me si ih ti ma li dir. İman da

de rin leş miş, sa lih Müs lü man la rın in kar cı lar dan et ki len me si Allah'ın iz niy -

le müm kün de ğil dir. An cak di ni ye ni ta nı yan, Ku ran ah la kı nı tam

ola rak ya şa ma yan bir in san in kar eden le re uya bi lir, on la rın süs -

lü söz le rin den, al da tı cı ko nuş ma la rın dan et ki le nip, peş le ri sı ra

gi de bi lir. Bu da onu, dün ya da ve ahi ret te za ra ra uğ ra ta bi lir.
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M ü min ler in san la ra Allah'ın di ni ni ve Ku ran ayet le ri ni an la tıp, on -

la rı iman et me ye da vet et tik ten son ra o ki şi ler üze rin de bir bas kı

oluş tur maz lar. Ki ta bın ilk bö lüm le rin de de an lat tı ğı mız gi bi hi da ye ti ve re -

cek olan Allah'tır. Mü mi nle rin in kar eden le re kar şı kul lan dık la rı üs lup

ayet ler de şu şe kil de be lir ti lir:

"Ben si zin tap tık la rı nı za tap mam. Be nim tap tı ğı ma siz ta pa cak de -

ğil si niz. Ben de si zin tap tık la rı nı za ta pa cak de ği lim. Siz de be nim

tap tı ğı ma ta pa cak de ğil si niz. Si zin di ni niz si ze, be nim di nim ba -

na." (Ka fi run Su re si, 2-6)

Ancak müminin görevlerinden biri, karşısındaki kişiyi inkar ettiği

takdirde, öldükten sonra karşılaşacağı cehennem azabını hatırlatmak ve bu

büyük tehlikeyi haber vermektir. Bu ayette de inkar edenlerin karşılaşa-

cakları sonsuz cehennem azabı anlatılmaktadır. O gün inkar edenlerin hiç-

bir yardımcıları ve şefaatçileri olmayacaktır. 

Allah, "Ce hen nem ate şi ne, 'kü çül tü cü bir sü rük len me ile' sü rük le ne -

cek le ri gün" (Tur Su re si, 13) aye tiy le ce hen nem eh li nin na sıl kü çük

dü şü rü le cek le ri ni bil dir miş tir. Dün ya ha ya tın da sa de ce mal ve

mev ki sa hi bi ol duk la rı için ki bir le nen ler, in san la ra zul me den -

ler ce hen nem de çok za val lı ve aciz ol duk la rı nı an la ya cak lar dır.
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Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; artık dileyen
iman etsin, dileyen inkar etsin. Şüphesiz Biz

zalimlere bir ateş hazırlamışız, onun duvarları
kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eğer onlar
yardım isterlerse, katı bir sıvı gibi yüzleri
kavurup-yakan bir su ile yardım edilirler.
Ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir. 

(Kehf Suresi, 29)
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Ce hen nem eh li "El le ri bo yun la rı na bağ lı ola rak..." (Fur kan Su re si, 13) ate -

şin sı kı şık ye ri ne atı la cak, du man lı bir göl ge için de ko nak la ya cak tır. Ate şin

uğul tu lu ho mur tu su nu sü rek li işi te cek ler, ke mik le ri ça tır da tan in le me ler

ile mu ha tap ola cak lar dır. On lar bir azap tan bir baş ka aza ba sü rük le ne cek -

ler, tüm ya ka rış la rı na rağ men aza p on lar dan ke sin lik le ha fif le til me ye cek -

tir. Çün kü ce hen nem aza bın dan, "Ka pı la rı ki lit len miş bir ateş..." (Be led

Su re si, 20) aye tin de be lir til di ği gi bi ke sin lik le bir ka çış yok tur.



ADNAN OKTAR: “Sana Rabbinin kitabından vahyedileni oku.

O'nun sözlerini değiştirici yoktur.” Yani Kuran’ı kimse değiştiremeyecek diyor

Allah. Sadece Kuran’la hareket et. “O'nun dışında kesin olarak bir sığınacak

(makam) bulamazsın.” (Kehf Suresi, 27) Allah’ın dışında seni koruyacak, kol-

layacak hiçbir makam bulamazsın diyor.

“Sen de sabah akşam O'nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle

birlikte sabret.” Müslümanlardan ayrılma diyor Cenab-ı Allah. “Sabah akşam

dua edenlerle birlikte”,, birlikte ne demek? Yan yana, ayrı değil. Dua ederlerken

de birlikte olacak Müslüman. “Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek

gözlerini onlardan kaydırma.” Yani çekler, senetler, yok sinemaya gideceğim,

yok tiyatroya gideceğim, eğleneceğim, arkadaşlarla geziye gideceğiz, diskoya gide-

ceğiz şu bu falan deyip, bahane çıkartma diyor Cenab-ı Allah. “Dünya hayatının

(aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma.” Müslümanlarla

öyle bir birliktelikten bahsediyor ki Cenab-ı Allah, dua ediyorlar birlikte, ama göz

gözeler, “gözünü de ayırmayacaksın” diyor Cenab-ı Allah. “Gözlerini onlardan

kaydırma.” “Gözünde üstlerinde olsun, göz teması da olacak” diyor. Mesela biz

burada nasıl yüz yüzeyiz değil mi? Göz göze konuşuyoruz. “Gözünü de ayırmaya-

caksın” diyor Allah. “Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi

'istek ve tutkularına (hevasına)' uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme.”

(Kehf Suresi, 28) Adam ne yapıyor? Allah’ı unutmuş, İslam’ı, Kuran’ı

unutmuş, öleceğinden habersiz boş işlerle uğraşıyor. İşte kim kime kaç gol

attı? Çekler senetler ne oldu?“İşinde aşırılığa gidene itaat etme.” Makul

bir çizgideyse bir şey yok. Ama abartılı, anormal hareketler yapıyorsa “ona

itaat etme” diyor Cenab-ı Allah. Aşırılık demek; yani Kuran’a uymayan

hareketler.

“Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; artık dileyen iman

etsin, dileyen inkar etsin.” İslam’da zorlama yok diyoruz ya,
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ahir zamanda İslam’ın nasıl tebliğ edileceğini Allah bize anlatıyor.

Allah ne diyor? “Dileyen inkar etsin” diyor. Hür bırakacaksın, isteyen

istediğinde inkar edebilecek. Öbür türlü münafık olur. “Şüphesiz Biz

zalimlere bir ateş hazırlamışız, onun duvarları kendilerini çepeçevre

kuşatmıştır.” Cehennemde mahalleler vardır, daha önceden söylemiştim

duvarlar. Çok fazla duvar vardır, sık sık duvarlar, girift, karışık duvarlar, karı-

şık mahalleler, karanlık sokaklar, izbe sokaklar. Puslu, sisli, karanlık, kirli

sokaklar. “Onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır.” Her taraf-

tan. “Eğer onlar yardım isterlerse, katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup-

yakan bir su ile yardım edilirler.” “Su isterlerse, canlarını yakacak bir su

verilir” diyor, onun dışında su yok. “Ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir

destektir.” (Kehf Suresi, 29) diyor. Çünkü destek istiyor, ama “kötü bir des-

tektir” diyor. Tabii bu müminlere haram kılınmış bir içkidir. Küfre de helal

kılınmış, onlar içebiliyor, tabii içebiliyorlarsa. (A9 TV, 10 Nisan 2015)
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S a lih ame lin öne mi ni ön ce ki bö lüm ler de an lat mış tık. Bu ayet te de

Allah en gü zel dav ra nış lar da bu lun ma nın öne mi ne dik kat çek mek te -

dir. En gü zel dav ra nış Allah'ın en çok ra zı ola ca ğı, Ku ran ah la kı na tam uy -

gun ve ih las la ya pı lan sa lih dav ra nış tır. Allah bir aye tin de gü zel dav ra nış -

la rın öne mi ni şöy le bil dir mek te dir:

Gök ler de ve yer de olan lar Allah'ın dır; öy le ki, kö tü lük te bu lu nan -

la rı, yap tık la rı do la yı sıy la ce za lan dı rır, gü zel dav ra nış ta bu lu nan -

la rı da da ha gü ze liy le ödül len di rir. (Necm Su re si, 31)

Yu ka rı da ki ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi, iman eden in san la rın Allah'ı

ra zı ede cek gü zel dav ra nış lar da bu lun ma la rı da son de re ce önem li dir.

Rab bi miz gü zel dav ra nış lar da bu lu nan la rın da ha gü zel bir kar şı lı ğı uma -

bi le cek le ri ni ha ber ver miş tir. İn sa nın yap tı ğı gü zel dav ra nış la rın kar şı lı ğı -

nı sa de ce Allah'tan bek le me si ge re kir.

Allah in sa nın her yap tı ğı nı sa rıp ku şa tan dır. Rabbimiz'in yap tı ğı mız

tüm gü zel dav ra nış lar dan ha ber dar ol ma sı ye ter li dir. Çün kü bi ze bun la rın

kar şı lı ğı nı ve re cek olan, si ne le ri mi zin özü nü bi len Allah'tır. Allah, Ku ran

ah la kı na uy gun, gü zel dav ra nış lar da bu lu nan mü min le rin ecir le ri ni ek sik -

siz ve re ce ği ni söy le mek te, on la rı cen net le şöy le müj de le mek te dir:

Ha be ri niz ol sun; Allah'ın ve li le ri, on lar için kor ku yok tur, mah zun

da ol ma ya cak lar dır. On lar iman eden ler ve (Allah'tan) sa kı nan -

lar dır. Müj de, dün ya ha ya tın da ve ahi ret te on la rın dır.

Allah'ın söz le ri için de ği şik lik yok tur. İş te bü yük 'kur tu -

luş ve mut lu luk' bu dur. (Yu nus Su re si, 62-64)
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Şüphesiz iman edip salih amellerde
bulunanlar ise; Biz gerçekten 
en güzel davranışta bulunanın 

ecrini kayba uğratmayız. 
(Kehf Suresi, 30)



B u ayet te gü zel dav ra nış lar da bu lu nup, Allah'ın rı za sı nı ka zan mak

için ça ba sarf eden mü min le rin kar şı lık ola rak bu la cak la rı son suz

cen net ni met le ri ta rif edil mek te dir. Allah Ku ran'da ki pek çok aye tiy le

iman eden le ri cen net ile müj de le miş tir. Ör ne ğin Nahl Su re si'nde mü min -

le rin, gü zel bir kar şı lan ma ile bö lük bö lük cen ne te sevk edi le cek le ri bil di -

ri lir:

Adn cen net le ri; ona gi rer ler, onun al tın dan ır mak lar akar, için de

on la rın her di le dik le ri şey var dır. İş te Allah, tak va sa hip le ri ni böy -

le ödül len di rir. Ki me lek ler, gü zel lik le can la rı nı al dık la rın da: "Se -

lam si ze" der ler. "Yap tık la rı nı za kar şı lık ol mak üze re cen ne te gi -

rin." (Nahl Su re si, 31-32)

Bu onur lu kar şı lan ma nın ar dın dan Allah'ın ken di le ri için ha zır la mış

ol du ğu, sa yı sız ni met ler le do lu cen net te son suz ha yat la rı na baş la ya cak lar -

dır. Cen net ha ya tın da mü min le rin la yık gö rül dük le ri çok faz la gü zel lik var -

dır. An cak bu gü zel lik le rin hep si nin üs tün de Allah'ı ra zı et miş ve O'nun

cen ne ti ne ka vuş muş ol ma nın ver di ği ma ne vi haz ola cak tır. İn kar eden ler,

içi ne atıl dık la rı ce hen nem aza bın da ta rif siz piş man lık lar için de azap çe ker -

ler ken, mü min ler Allah'ın sev di ği ve ken di le rin den ra zı ol du ğu kul -

lar ola rak ya şam la rı nı sür dü re cek ler dir. Dar ve sı kı şık olan ce -

hen ne min ak si ne "ge niş li ği gök ile ye rin ge niş li ği gi bi olup

Allah'a ve Re su lü'ne iman eden ler için ha zır lan mış" (Ha did

Su re si, 21) olan cen net te ko nak la ya cak lar dır. Cen net te her bak -
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Onlar; altından ırmaklar akan Adn
cennetleri onlarındır, orada altın bileziklerle

süslenirler, hafif ipekten ve ağır işlenmiş
atlastan yeşil elbiseler giyerler ve tahtlar

üzerinde kurulup-dayanırlar. (Bu,) Ne güzel
sevap ve ne güzel destek. 

(Kehf Suresi, 31)



tık la rı yer de bü yük bir mülk ve gü zel lik gö re cek olan mü min ler,

ağır iş len miş at las tan ya tak lar üs tü ne yas la nıp, dev şi ril me si ko lay

mey ve ler den yi ye cek ler dir. Alt la rın dan ır mak lar akan köşk ler de ko nak la -

yıp, yük sek taht lar da otu ra cak, bir bir le riy le kar şı lık lı soh bet ede cek ler dir.

Allah'ın Ku ran'da ta ri fi ni yap tı ğı cen net te ne sı cak, ne so ğuk tam ka ra rın da

göl ge lik ler ola cak tır.

Kehf Su re si'nin 31. aye tin de be lir til di ği gi bi, ha fif ipek ve ağır iş len miş

at las tan ye şil el bi se ler ile al tın bi le zik ler cen net eh li ne la yık kı lı nan giy si ler -

dir. Gü zel gi yim le ri nin ya nı sı ra Allah cen net eh li ni gü zel yi ye cek ler ve içe -

cek ler le rı zık lan dı ra cak tır. Çe şit li mey ve ler, kuş eti ve içen le re lez zet ve ren

iç ki ler, ni ce bah çe ler ve üzüm bağ la rı, eş siz hur ma ve nar ile dal la rı bü kül -

müş ki raz ağaç la rı, üst üs te di zil miş mey ve le ri sark mış muz ağaç la rı Ku -

ran'da Allah'ın bil dir di ği cen net rı zık la rı ara sın da dır.

Bü tün bu gü zel lik le rin ya nı sı ra dün ya ha ya tın -

da sab re dil me si ge re ken zor luk la rın hiç bi ri cen -

net te ol ma ya cak tır. Yor gun luk, kor ku, hü zün ve
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ak la ge le bi le cek hiç bir olum suz lu ğun ol ma dı ğı, son suz gü zel lik -

ler le do lu bir or tam ola cak tır. Bir ayet te Allah cen net gü zel lik le ri ni

şöy le ha ber ver mek te dir:

Tak va sa hip le ri ne va'de di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de bo zul -

ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar, içen ler için

lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal dan ır mak lar var dır ve

or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve Rab le rin den bir mağ -

fi ret var dır... (Mu ham med Su re si, 15)

Allah cen net ni met le ri ni ve ce hen nem aza bı nı Ku ran ayet le riy le ay -

rın tı lı ola rak ta rif et miş tir. İn san la rın bu apa çık ger çe ği an la maz lık tan gel -

me le ri ken di le ri ne ka yıp tan baş ka bir şey ge tir me ye cek tir. Bu ne den le de

in sa nın yap ma sı ge re ken cen ne tin eş siz ni met le ri ne ka vuş mak için ahi re te

yö ne lik cid di bir ha zır lık yap mak ve ça ba gös ter mek ol ma lı dır. 

İş te ahi ret yur du; Biz onu, yer yü zün de bü yük len me yen le re ve boz -

gun cu luk yap mak is te me yen le re (ar ma ğan) kı la rız. (Gü zel) So nuç

tak va sa hip le ri nin dir. (Ka sas Su re si, 83)
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A yet ler de ve ri len bu ör nek le Allah in san la rın, hi da yet eh li bir ki şi ile

Allah'a iman et ti ği ni söy le di ği hal de ger çek te in kar cı lar dan olan bir

ki şi ara sın da kı yas yap ma la rı nı is te mek te dir. Ayet te bah si ge çen bağ sa -

hip le rin den bi ri di ğe rin den da ha zen gin dir. İş te mal da ki bu üs tün lük, söz

ko nu su ki şi nin Allah'a kar şı bü yük len me si ne, ena ni ye te ka pıl ma sı na ne -

den ol muş tur. 

Oy sa her şeyi yok tan var eden Rab bi miz mül kün tek sa hi bi dir. Allah

mal ve mülk ve re rek in san la rı na sıl dav ra nış ta bu lu na cak la rıy la de ne mek -

te dir. Ki mi in san lar bu mal ve mül kü ken di ba şa rı la rı, ça ba la rı ve ze ka la -

rıy la el de et tik le ri ni zan ne de rek nan kör lük ya par lar. Ma lın çok lu ğuy la se -

vi nir, bu nu in san lar ara sın da bir bö bür len me ve pres tij ko nu su ha li ne ge -

ti rir ler. Sa lih mü min le rin tav rı ise Al-i İm ran Su re si'nde bil di ril di ği gi bi dir:

De ki: "Ey mül kün sa hi bi Allah'ım, di le di ği ne mül kü ve rir sin ve

di le di ğin den mül kü çe kip-alır sın, di le di ği ni aziz kı lar, di le di ği ni

al çal tır sın; ha yır Se nin elin de dir. Ger çek ten Sen, her şeye

güç ye ti ren sin." (Al-i İm ran Su re si, 26)

Ayet te bil di ri len bağ sa hi ple rin den bi ri, bah çe le ri ve
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Onlara iki adamın örneğini ver; onlardan birine iki
üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık,
ikisinin arasında da ekinler bitirmiştik. İki bağ da

yemişlerini vermiş, ondan (verim bakımından) hiçbir
şeyi noksan bırakmamış ve aralarında bir ırmak

fışkırtmıştık. (İkisinden) Birinin başka ürün (veren
yer)leri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken

arkadaşına dedi ki: "Ben, mal bakımından senden
daha zenginim, insan sayısı bakımından da daha

güçlüyüm." (Kehf Suresi, 32-34)



ürün le ri ken di si nin zan ne de rek Allah'a kar şı çok bü yük bir nan -

kör lük te bu lun muş tur. As lın da ken di ne ait ol ma yan, Allah'ın yal -

nız ca bir ni met ve de ne me ko nu su ola rak ver di ği mal la ra ken din ce sa hip

çık mış tır. Bu sa hip len me duy gu su ile şid det li bir ena ni ye te ka pıl mış tır.

Allah bö bür len me nin çir kin li ği ni ayet ler de şu şe kil de ha ber ver mek te dir:

Yer yü zün de bö bür le ne rek yü rü me; çün kü sen ne ye ri ya ra bi lir sin,

ne dağ la ra boy ca ula şa bi lir sin. Bü tün bun lar, kö tü lü ğü olan, Rab -

bi nin Katın da da hoş ol ma yan lar dır. (İs ra Su re si, 37-38)

Allah Ku ran'ın da ha pek çok aye tin de böy le ki şi le rin ala ca ğı kar şı lı ğı

ta rif et miş tir. Bu ayet ler den ba zı la rı şun lar dır:

(Mal, mülk ve ser vet te) Çok luk la övün mek, si zi 'tut kuy la oya la yıp,

ken di niz den ge çir di.' "Öy le ki (bu,) me za rı zi ya re ti ni ze (kab re gi di -

şi ni ze, ölü mü nü ze) ka dar sür dü." Ha yır; ile ri de bi le cek si niz. Yi ne

ha yır; ile ri de bi le cek si niz. Ha yır; eğer siz ke sin bir bil giy le bil miş

ol say dı nız, An dol sun, o çıl gın ca ya nan ate şi de el bet te gö re cek ti -

niz. Son ra onu, ger çek ten ya kîn gö züy le (Ay ne'l Ya kîn) gör -

müş ola cak sı nız. Son ra o gün, ni met ten sor gu ya çe ki le -

cek si niz. (Te ka sür Su re si, 1-8)
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A yet ler de nan kör lük ya pan bağ sa hi bi nin açık ça Allah'a kar şı bü -

yük len di ği bil di ril mek te dir. Bu ki şi, sa hip ol du ğu bağ la rı n ba şı na

son su za ka dar bir şey gel me ye ce ği ni id dia et mek te, bu söz le riy le bir ne vi

ilah lık id di asın da bu lun mak ta dır. 

Oy sa son suz olan sa de ce Allah'tır. Za ma nı ve me ka nı ya ra tan Allah,

bun lar dan mü nez zeh tir. Allah'ın Ha lık is mi "Her şeyin var lı ğı nı ve var lı ğı

bo yun ca gö rüp ge çi re ce ği hal le ri, ha di se le ri ta yin ve tes pit eden, ve ona gö re ya ra -

tan, yok luk tan var eden" an la mın da dır. İn sa nın, ilk var  ol du ğu za man dan

ölü mü ne ka dar her anı Allah Katın da can lı ola rak mev cut tur. Allah'ın son -

suz ha fı za sın da her şey ol du ğu gi bi dur mak ta dır. İn san la rın ya şa dık la rı

olay la rı, baş la rın dan ge çen ha di se le ri ve ha yat la rın da ki her tür lü de ta yı

Allah ya rat mış tır ve bun la rın hiç bi ri yok ol maz. "... Bu, Allah'ın gök ler de

ve yer de ne var sa tü mü nü bil di ği ni ve Allah'ın ger çek ten her şeyi bi len

ol du ğu nu bil me niz için dir" (Ma ide Su re si, 97) aye tin de bil di ril di ği gi bi,

her şey en kü çük ay rın tı ya ka dar Allah Katın da mu ha fa za edi lir. 

Allah za man dan mü nez zeh ol du ğu için, O'nun Katın da her şey bir an -

da ger çek leş miş ve so nu cu na ulaş mış tır. İn san ya ra tı lı şı ge re ği za -

ma na bağ lı ola rak ya şa dı ğı için ya şa dık la rı nı geç miş, şim di ve

ge le cek sü re ci için de iz ler. Oy sa bi zim ha fı za mız da bir ha tı ra

ola rak yer eden ve "geç miş" di ye ta nım la dı ğı mız olay lar sa -
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Kendi nefsinin zalimi olarak (böylece) bağına
girdi (ve): "Bunun sonsuza kadar kuruyup-yok
olacağını sanmıyorum" dedi. "Kıyamet-saatinin

kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen
Rabbime döndürülecek olursam, şüphesiz

bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım." 
(Kehf Suresi, 35-36)



de ce bi zim için "geç miş"tir. Plan la rı nı yap tı ğı mız ve "ge le cek" di -

ye isim len dir di ği miz bi lin mez ler ise yi ne sa de ce bi zim için bi lin -

mez dir. Allah için geç miş, ge le cek, şim di hep si bir dir. İş te bu ne den le

Allah'a hiç bir şey giz li kal maz. Çün kü bun la rın hep si ni ya ra tan Allah'tır ve

Allah her şeyi tek bir an da bil mek te dir. Ni te kim Lok man Su re si'nde de bu

ger çe ğe şöy le dik kat çe kil miş tir:

"Ey oğ lum, (yap tı ğın iş) ger çek ten bir har dal ta ne si ağır lı ğın da ol sa

da, (bu,) is ter bir ka ya par ça sın dan ya da gök ler de ve ya yer(in de -

rin lik le rin de) de bu lun sa bi le, Allah onu ge ti rir (açı ğa çı ka rır). Şüp -

he siz Allah, la tif olan dır, (her şey den) ha ber dar dır." (Lok man Su re -

si, 16)

Tüm olay lar Allah'ın "Ol" de me siy le ol muş ve bit miş tir. Tüm za man -

la rın, bo yut la rın, me kan la rın üs tün de olan ve tüm ek sik lik ler den ba ğım sız

olan Allah için, ya rat tı ğı ev ren de ki tüm olay lar tek bir an hük mün de dir.

Hz. Mu sa'nın, Kehf Eh li'nin, Hz. Hı zır'ın, Hz. Zül kar neyn'in, Hz. Mu ham -

med (sav)'in ve di ğer pey gam ber le rin ha yat la rın dan ve ri len ör nek le rin

ger çek leş ti ği za ma n la bi zim için de ya şa dı ğı mız za man da Allah Katın da

tek bir an dır. Bi zim to run la rı mı zın hat ta on la rın to run la rı nın ve kı ya me te

ka dar ya şa ya cak tüm in san la rın ha yat la rı da ay nı "an"ın için de de vam et -

mek te dir. Allah Katın da kı ya met kop muş, tüm in san lar son suz ha yat la rı nı

ge çi re cek le ri yer le re git miş ler dir. Allah'a iman eden ler şu an da cen net te -

dir ler, in kar cı lar ise şu an ce hen nem de azap çek mek te dir ler.

İn san lar ara sın da yay gın olan ba tıl bir inan ca gö re, Allah ev re ni ve in -

sa nı ya rat mış, on la ra bir sü re ver miş tir ve on la rın de nen me le ri ni bek le -

mek te dir. Ev re nin öm rü bi te ne ka dar da bek le ye cek tir. (Allah'ı ten zih ede -

riz) Fa kat ger çek te Allah'ın bek le me si as la söz ko nu su ola maz. Bek le mek

in sa na öz gü bir aciz lik tir. Allah ise in san la rın ya şa dı ğı bü tün aciz lik ler -

den uzak  ve Yü ce dir. Allah'ın Ku ran'da Ken di si' ni ta nıt tı ğı Kud -

düs sı fa tı, "ha ta dan, gaf let ten, acz den ve her tür lü ek sik lik ten çok

uzak" an la mın da dır. Bu ne den le Allah tüm in san la rın geç miş -

le ri ne, ge le cek le ri ne ve ya şa dık la rı tüm olay la ra bü tün de tay -
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la rıy la ha kim dir. Fa kat in san, sı nan ma ye ri olan bu dün ya ha ya tın da za ma -

nı, geç miş ten ge le ce ğe doğ ru akış lı, ya ni ön ce li ve son ra lı zan ne der. Oy sa

Allah Katın da ön ce-son ra, geç miş-ge le cek di ye bir şey yok tur. Her şey, tüm

in san lar, tüm can lı lar ay nı an da ya şa mak ta, tüm za man lar, tüm de vir ler,

tüm çağ lar, tüm ta rih ler ve hat ta tüm gün ler, tüm sa at ler, da ki ka lar  ay nı

an da bu lun mak ta dır. İn san sı nır lı zi hin ka pa si te si ne de niy le bu nu gö re mi -

yor ol sa da bu ger çek açık tır. 

İş te mü min le rin Allah'ın bü yük lü ğü nü tak dir ede bil me le ri nin,

Allah'a olan tes li mi yet le ri nin ve gü ven le ri nin ana se be bi bu dur.

Mü min ler, Allah'ın ken di le ri ni ve her şeyi na sıl sa rıp ku şat tı ğı -

nın ve Allah'a ne de re ce muh taç ol duk la rı nın, O'nun bü yük lü -

ğü ya nın da ne den li kü çük ol duk la rı nın bi lin cin de dir ler. 
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Tüm olaylar bize belli bir sıralama yöntemi ile gösterildiği için, zamanın hep ileri
doğru aktığını düşünürüz. Örneğin bir su damlası su birikintisinden yukarı doğru
çıkmaz, hep aşağı doğru düşer. Bu durumda bir su damlasının yukardaki hali geçmiş
iken, aşağıya ulaştığı hali gelecektir. Oysa eğer hafızamızdaki bilgiler, bir filmin
başa sarılması gibi tersine doğru gösterilmeye başlarsa bizim için gelecek, yani aşağı
inmiş hali geçmiş olur, geçmiş ise yani yukardaki hali ise gelecek olur. 



Mü min ler Allah'ın yü ce li ği ni ve kud re ti ni tak dir ede bi len,

olay la rın ar dın da sak lı hik met le ri, in ce lik le ri  kav ra ya bi len kim se -

ler dir. Bun dan do la yı da Allah'a gö nül den bo yun eğ miş ler dir.

Kehf Su re si'nin 36. aye tin de ge çen "... Bu na rağ men Rab bi me dön dü -

rü le cek olur sam, şüp he siz bun dan da ha ha yır lı bir so nuç bu la ca ğım"

ifa de si ise Allah'tan kork ma ya rak, Allah'ın hü küm le ri ni ye ri ne ge tir me ye -

rek cen ne te gi de cek le ri ni zan ne den in san la rı ta rif et mek te dir. Bu in san lar

ken di le ri ni müs tağ ni gör mek te, Allah'a kar şı bü yük len mek te dir ler. 

Dün ya üze rin de Allah'a iman et ti ği ni ve Ku ran'ın hak ol du ğu na inan -

dı ğı nı söy le yen, an cak Allah'tan hiç kork ma yan in san la rın sa yı sı ol duk ça

faz la dır. Bu in san lar Allah'ın hü küm le ri ni ye ri ne ge tir mez, he lal ve ha ram -

la ra ri ayet et mez, el çi nin yo lu nu iz le mez ler. An cak bu na rağ men öl dük le -

rin de cen ne te gi de cek le ri ne da ir çok güç lü bir inanç la rı var dır. 

İman eden ler ise "On lar, din gü nü nü tas dik et mek te dir ler. Rab le ri -

nin aza bı na kar şı (da imi) bir kor ku duy mak ta dır lar. Şüp he siz Rab le ri -

nin aza bın dan emin olu na maz" (Me aric Su re si, 26-28) ayet le rin de bil di ril -

di ği gi bi cen net ni met le rin den ya na bir umut, ce hen nem aza bın dan ya na

bir kor ku için de dir ler. İman eden le rin bu ruh ha li ne "O'na kor ka rak ve

umut ta şı ya rak dua edin. Doğ ru su Allah'ın rah me ti iyi lik ya pan la ra pek

ya kın dır" (Araf Su re si, 56) aye tin de de işa ret edil mek te dir. Çün kü Allah

ayet le rin de hiç bir in sa nın ce hen nem aza bı ile kar şı laş mak tan emin ola ma -

ya ca ğı nı ha tır lat mak ta, in kar eden le rin ise mu hak kak bu şid det li azap la

kar şı lık bu la cak la rı nı ha ber ver mek te dir:

Şim di bun lar, ken di le ri ne Allah'ın aza bın dan kap sam lı bir bü rü -

me nin ge lme sin den ve ya on la rın hiç ha ber le ri yok ken kı ya me tin

on la ra apan sız gel me sin den ken di le ri ni gü ven de mi bul du lar?

(Yu suf Su re si, 107)

Ar tık 'kö tü lü ğü ör güt le yip dü zen le yen ler', Allah'ın, ken di le -

ri ni ye rin di bi ne ge çir me ye ce ğin den ve ya şu uru na va ra -

ma ya cak la rı yer den aza bın gel me ye ce ğin den emin mi -

dir ler? (Nahl Su re si, 45)
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B u ayet te bir ki şi yi gü zel ah la ka da vet eder ken ya da bir ha tır lat ma -

da bu lu nur ken mü min le rin na sıl bir yol iz le ne bi le ce ği ta rif edil -

mek te dir. Eğer bu ki şi Allah kar şı sın da ki aciz li ği ni unut muş sa ve bü yük -

len mek tey se, ya pı la cak en iyi şey, ona ac zi ni ha tır lat mak tır. 

Ni te kim ayet te de di ğer ba ğın sa hi bi olan iman eh li ki şi, bü yük le nen

ki şi ye "top rak tan ve bir dam la su dan ya ra tıl dı ğı nı" ha tır la ta rak onu gü zel

ah la ka da vet et mek te dir. Bu da ve tin -Allah di ler se- ki şi üze rin de olum lu

bir et ki oluş tu ra bi le ce ği açık tır. Di ğer ba ğın sa hi bi bü yük le nen bağ  sa hi bi -

nin ima nı nın za yıf ol du ğu nu fark et miş, ona ima ni tak vi ye yap ma ih ti ya cı

his set miş tir. İman ha ki ka ti an lat mak da bir in sa nın ima nı nı güç len dir me -

de iz le ne bi le cek en gü zel yol lar dan bi ri dir. 

Ken di ürün le ri nin da ha üs tün ol du ğu nu id dia eden bağ  sa hi bi nin ko -

nuş ma la rı bir Müs lü ma nın ko nuş ma la rı na ben ze me mek te dir; ak si ne in -

kar cı bir üs lu bu ha tır lat mak ta dır. Bu ne den le de iman eh li olan bağ sa hi bi,

so ru su nun so nu nu "in kar mı et tin?" şek lin de bağ la mak ta dır. Bel ki di ğer ki -

şi açık ça Allah'ı in kar et ti ği ni söy le me mek te dir, ama kul lan dı ğı ke li -

me ler Allah'a ke sin bil giy le iman et me di ği ni gös ter mek te dir. Di -

liy le "ina nı yo rum" de mek te, ama fi ilen Allah'ın hü küm le ri ni

uy gu la ma mak ta dır. Bu çe liş ki as lın da açık ça di ni ve Allah'ı in -

kar et mek an la mı na gel mek te dir. 
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Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona
dedi ki: "Seni topraktan, sonra bir damla
sudan yaratan, sonra da seni düzgün (eli

ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde) bir adam
kılan (Allah)ı inkar mı ettin?" 

(Kehf Suresi, 37)



Halk ara sın da böy le çe liş ki li ka rak ter le re sık ça rast lan mak ta dır. İn -

san la rın bü yük bö lü mü iman et tik le ri ni söy le mek te, an cak Allah'ın ra zı

ola ca ğı gi bi bir ha yat ya şa ma mak ta dır. Ku ran ah la kı na ay kı rı dav ran mak -

ta ve Peygamberimiz (sav)'in yo lu nu iz le me mek te dir. Ki ta bın ön ce ki bö -

lüm le rin de de üze rin de dur du ğu muz gi bi, bu ah la ka sa hip olan in san lar

tüm bu in kar ifa de eden söz le ri ne ve dav ra nış la rı na rağ men, cen ne te gi de -

cek le ri ne inan mak ta, ken di le ri ni doğ ru yol da san mak ta dır lar. Ama as lın -

da ken di le ri ni kan dır mak ta dır lar. Allah böy le in san la rın du ru mu na Ku -

ran'da şöy le dik kat çek miş tir:

Ayet le ri mi zi ve ahi re te ka vuş ma yı ya lan la yan lar, on la rın amel le ri

bo şa çık mış tır. On lar yap tık la rın dan baş ka sıy la mı ce za lan dı rı -

la cak lar dı? (Araf Su re si, 147)
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K ehf Su re si bo yun ca in san la rın çok bü yük bir bö lü mü nün Allah'a

şirk koş tuk la rı na sık sık dik kat çek il mek te dir. Ku ran'da şirk, her -

han gi bir şe yi, bir kim se yi ya da bir kav ra mı, ter cih et me ya da kıy met ver -

me ba kı mın dan Allah'la eşit ve ya da ha ile ri bir dü zey de gör mek ve bu çar-

pık ba kış açı sıy la ha re ket et mek an la mın da kul la nı lır. Ku ran'da bu tu tum,

"Allah'tan baş ka ilah edin mek" ola rak ta nım la nır. İn sa nın, Allah'ın rı za sı na

mu ha lif ola cak şe kil de ken di si ne ha yat ama cı ola rak be lir le di ği, ken di sin-

den me det um du ğu, rı za sı nı ara dı ğı her var lık, Allah'ın rı za sı na ter cih et-

ti ği her şey Allah'tan baş ka edin di ği bi rer ilah tır as lın da. 

Şirk, in sa nın ka çın ma sı ge re ken gü nah la rın en ba şın da gel mek te dir.

Çün kü bu, Allah'a kar şı iş le ne bi le cek en bü yük suç ola rak bil di ril miş tir. İş -

te bu yüz den Allah di le di ği gü na hı af fe de ce ği ni, an cak şir ki as la af fet me -

ye ce ği ni bil dir miş tir (Ni sa Su re si, 116). Allah'ın ba ğış la ma ya ca ğı nı bil dir -

di ği, sap kın lık ola rak ni te len dir di ği bir gü nah, el bet te ki Müs lü man la rın en

çok ka çı na cak la rı du rum dur. Üs te lik Ku ran'ın pek çok ye rin de Allah mü -

min le ri şir ke kar şı uyar mış, on la rı bu en bü yük kö tü lük ten şid det le sa kın -

dır mış tır. Hz. Lok man'ın oğ lu na ver di ği, "Ey oğ lum, Allah'a şirk koş ma.

Şüp he siz şirk, ger çek ten bü yük bir zu lüm dür" (Lok man Su re si, 13) şek -

lin de ki öğüt de bun lar dan bi ri dir. Şir kin bu de re ce önem li bir ko nu ol ma -

sı nın bir di ğer se be bi ise in sa nın amel le ri nin bo şa git me si ne ve hüs ra na uğ -

ra ma sı na ne den ol ma sı dır. Bu ger çek de Ku ran'da şöy le bil di ril mek te dir:

An dol sun, sa na ve sen den ön ce ki le re vah yo lun du: Eğer şirk ko şa -

cak olur san, şüp he siz amel le rin bo şa çı ka cak ve el bet te sen, hüs ra -

na uğ ra yan lar dan ola cak sın. (Zü mer Su re si, 65)

Ayet ler de de açık ça gö rül dü ğü gi bi Allah'a şirk koş mak te la -

fi si müm kün ol ma yan, in sa nı ce hen ne me ka dar sü rük le ye bi le -

cek bir gü nah tır. Bu ne den le Allah'tan kor kan bir ki şi nin bu

teh li ke ye kar şı çok dik kat li ol ma sı ge re kir.
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"Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve ben
Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam." 

(Kehf Suresi, 38)



B u ayette "maşaAllah" zikrinin önemine dikkat çekilmektedir. Maşa-

Allah "Allah ne güzel yaratmış" anlamında kullanılan bir ifadedir.

Müminler Allah'ın yaratışındaki üstün sanatı ve kudreti ifade etmek iste-

diklerinde "maşaAllah" der ve Allah'ı tesbih ederler. 

Bu ke li me yi kalp ten his se de rek kul lan mak, çev re de ki ki şi le re de her

şeyin sa hi bi nin Allah ol du ğu nu, her ola yın ka der de ve Allah di ler se ger -

çek leş ti ği ni ha tır la tır. her şeyi ya pa nın Allah ol du ğu nu sık sık ha tır lat mak

ise, hiç şüp he siz in san la ra çok bü yük fay da ve rir. Çün kü in san ken di ac zi-

ni unut ma ya ve gaf le te düş me ye yat kın bir var lık tır. 

Ör ne ğin bu ra da söz et ti ği miz in ka ra yö nel miş olan bağ sa hi bi, tüm

ma lı n ve mül kü n ken di ne ait ol du ğu nu ifa de eder ken as lın da Allah'a şirk

koş mak ta dır. Bu nu açık ça ifa de et me se de bu ra da ki ifa de le rin den ve tav -

rın dan, "giz li şirk" için de  ola bi le ce ği an la şıl mak ta dır. Bu ne den le ar ka da şı

onu her tür lü şir ke kar şı uyar mak ta ve her şeyin Allah'a ait ol du ğu nu ona

tek rar tek rar ha tır lat mak ta dır. 

Özel lik le için de ya şa dı ğı mız çağ da, in san la rın böy le bir teh li ke ye kar -

şı da ima uya nık ol ma la rı ge rek mek te dir. Çün kü bu gi bi ko nu la ra in san lar

ha yat la rın da çok sık rast la mak ta dır lar. Ör ne ğin "Ga ni" ya ni "Zen gin"

te ri mi  Allah'ın bir vas fı dır. An cak ay nı ta nım la ma in san lar için de

kul la nıl mak ta dır. Ger çi bu vas fı kul lan ma nın, bu ki şi nin ma li

du ru mu nu ta rif et mek açı sın dan hiç bir sa kın ca sı yok tur. An -

cak, şir ke yol açan du rum, ki şi nin bu zen gin li ğin se be bi ola rak

ken di si ni, ken di ze ka sı nı, ça ba sı nı gör me si dir. 
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"Bağına girdiğin zaman, 'MaşaAllah, Allah'tan
başka kuvvet yoktur' demen gerekmez miydi?
Eğer beni mal ve çocuk bakımından senden

daha az (güçte) görüyorsan." 
(Kehf Suresi, 39)



"Kıyamet saati'nin kopacağını da sanmıyorum.
Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam,

şüphesiz bundan daha hayırlı 
bir sonuç bulacağım."

(Kehf Suresi, 36)

ADNAN OKTAR: "Kıyamet-saati'nin kopacağını da sanmıyorum.”

Ne diyorlar? “Kıyamet gelmez. Milyonlarca sene sonra olur. İşte, sonsuzdan gel-

dik sonsuza gidiyoruz.” Buradaki amaç; kıyametten kaçınmak, kıyamet alametle-

rinden kaçınmak, ahir zamandan kaçınmak. Bakın ta Ashab-ı Kehf zamanında bu

kafa var. Ehl-i dalalette o devirde böyle bir kafa. "Kıyamet-saati'nin kopacağını

da sanmıyorum.” Ahir zamandan çekinmenin, ahir zamanı örtbas etmenin, kıya-

meti örtbas etmenin o devirdeki uygulaması. “Buna rağmen Rabbime döndürü-

lecek olursam, şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım." Vardır

böyle ahlaksızlar, “eğer Allah varsa beni en iyi yere yerleştirir” diyor. Çok duy-

muşsunuzdur. Cennetten en iyi yer. O küfür kafası her zaman aynı, tarihin her

döneminde aynı.

“Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki: ‘Seni top-

raktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün (eli

ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde) bir adam kılan (Allah)ı inkar mı

ettin?’" (Kehf Suresi, 38) O devrin tebliğinde ne var? Önce yaratılış. Önce

insanın nasıl yaratıldığı, ilk oradan başlıyor. Yani evrim teorisine önce

cevap veriyor. Tesadüf inancına cevap veriyor. İlk tebliğdeki yöntem,

bizim yaptığımız gibi. Yaratılışın gerçek olduğunu delillendirerek anla-

tıyor. 
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“Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç

kimseyi ortak koşmam.” (Kehf Suresi, 38) Yani “insanları putlaş-

tırmam, her şeyi Allah rızası için yaparım.” “İnsanlara yaranmak için fik-

rimden inancımdan vazgeçmem.” İşte okul arkadaşlarına, kulüp arkadaş-

larına şirin görünmek için değil, onları putlaştırarak değil, Allah’a kul ola-

rak, inşaAllah. 

“Bağına girdiğin zaman, 'MaşaAllah, Allah'tan başka kuvvet

yoktur' demen gerekmez miydi?” (Kehf Suresi 39) Demek ki bağa girdiğin-

de- orada bir tane üzüm varsa orası bağ hükmündedir- Müslüman ne diyecek?

‘MaşaAllah’ diyecek, ‘Allah’tan başka kuvvet yoktur. MaşaAllah la kuv-

vete illa billah. Allah’tan başka kuvvet sahibi yoktur. MaşaAllah, ne

güzel yaratmış Allah’ diyeceğiz. Bu farz. Yani bir insan bahçeli evi varsa, bah-

çede üzüm varsa, meyveler varsa oraya girdiği vakit ne diyecek? “MaşaAllah, la

kuvvete illa billah. Allah ne güzel yaratmış Allah’tan başka kuvvet sahibi

yoktur.” “Eğer beni mal ve çocuk bakımın-

dan senden daha az (güçte) görüyorsan.”

İnsanlar ne ile övünüyor? Çoluk çocuğuyla,

malıyla övünüyor aynı zamanda. Halbuki

çoluk çocuk hepsi ölüyor. Mal da bitiyor,

yok olur çürür biter. Kıyamette tamamı

dağılacak. (A9 TV, 7 Haziran 2012)
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Du rum böy le olun ca -bağ sa hi bin de ol du ğu gi bi- zen gin li -

ğin ger çek sa hi bi nin Allah ol du ğu unu tu lur. Bu ki şi sa hip ol du ğu

her şeyi ken di si ne Rabbimiz'in ver di ği ni, Allah'ın Ga ni sı fa tıy la ken di si ni

zen gin leş tir di ği ni, ver di ği her şeyi di ler se bir an da ala bi le ce ği ni göz ar dı

et miş olur. Do la yı sıy la Allah'tan baş ka her ke sin mut lak fa kir ve aciz ol du -

ğu nu, Allah'ın di le di ği kul la rı üze rin de di le di ği sı fat la rıy la te cel li ede bi le -

ce ği ni dü şün mez. Bu, çok ca hil ce bir yak la şım dır ve in sa nı şir ke sü rük le -

yen bir dü şün ce tar zı dır. Çün kü bu ba kış açı sıy la ha re ket edil di ğin de

Allah'ın son suz kud re ti ve ha ki mi ye ti ta ma men unu tu lur ve ki şi hak kı ol -

ma yan bir ilah lık vas fı nı ken di si ne ve rir. 

Doğ ru olan ta vır ise zen gin li ğin asıl sa hi bi nin Allah ol du ğu nu bil -

mek tir. O'nun, gök le rin ve ye rin mül kü nün tek ha ki mi ol du ğu nu tak dir et -

mek ve in sa na ver di ği bu zen gin li ği di le di ği an da ala bi le ce ği nin de bi lin -

cin de ol mak tır. Zen gin lik ve ri len ki şi yi de ğer len di rir ken de onun zen gin

ya da fa kir ol ma sı önem li ol ma ma lı, onun Allah'ın ni met ver di ği bir ku lu

ol du ğu dü şü nül me li dir. Ör ne ğin bu ki şi nin ai le üye le ri ma lın asıl sa hi bi

ola rak onu gö rür ler se, yal nız ca on dan me det umar lar sa, ma lın esas ma li ki -

nin Allah ol du ğu nu unu tup, bu ki şi ye de bu ger çe ği hiç ha tır lat maz lar sa

bu çok yan lış bir ba kış açı sı olur. Ay nı şe kil de bu ki şi nin ya nın da ça lı şan

in san lar da ken di le ri ni ye di ren ve içi re nin, ba rın dı ra nın Allah

ol du ğu nu unut ma ma lı dır lar. Allah'ı unu tup, ya nın da ça lış -

tık la rı ki şi yi pek çok şe ye muk te dir, Allah'tan ba ğım sız bir

gü ce sa hip ola rak de ğer len di rir ler se, bu çok bü yük bir

akıl sız lık olur. Ni te kim bu ger çek in san la ra

Ku ran'da da bil di ril miş tir: 

"… Ger çek şu ki, si zin Allah'tan baş ka tap -

tık la rı nız, si ze rı zık ver me ye güç ye ti re mez -

ler; öy ley se rız kı Allah'ın Katın da ara yın,

O'na kul luk edin ve O'na şük re din.

Siz O'na dön dü rü le cek si niz." (An -

ke but Su re si, 17)
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B u ayet ler de de iman eh li olan bağ sa hi bi, bö bür le nen ar ka da şı na

aciz li ği ni ha tır lat mak ta dır. Allah'tan ge le cek her han gi bir be la ya

kar şı ko ya ma ya ca ğı nı, bu na rağ men bü yük len me si nin ne ka dar bü yük bir

akıl sız lık ol du ğu nu an lat mak ta dır.

Sa hip ol duk la rı mal lar la ve zen gin lik le riy le övü nen in san la rın en bü -

yük ya nıl gı la rın dan bi ri de, dün ya ha ya tın da ki tüm gü zel lik ler gi bi, bun -

la rın ge çi ci ol du ğu nu unut ma la rı dır. Gü zel lik ve genç lik bir kaç on yıl da

or ta dan kal ka cak ye ri ni yaş lı lı ğa bı ra ka cak tır. Sağ lık da ay nı şe kil de ye ri ni

has ta lık la ra, aciz lik le re ve za yıf lık la ra terk ede cek tir. 

Ön ce ki ayet te de açık la dı ğı mız gi bi zen gin lik de  ge çi ci dir. Allah di le -

di ği za man fa kir bir in sa nı bir an da zen gin leş ti re bi lir ya da zen gin ola nın

ma lı nı bir an da ye rin di bi ne ge çi re bi lir. İn san ev le ri ni, yat la rı nı, ara ba la rı -

nı, mü cev her le ri ni bir sel le, dep rem le ya da baş ka bir fe la ket le bir an da

kay be de bi lir. Kim se nin Allah'tan ge len bir afe ti en gel le me ye gü cü yet mez.

İn san, hiç um ma dı ğı bir an da tüm ya kın la rı nı kay be de bi lir, ken di si de hiç

bek le me di ği bir an da ölüm le kar şı la şa bi lir, ka za ge çi re rek sa kat ka la bi lir,

ka lı cı bir şe kil de ya ra la na bi lir, ha fı za sı nı yi ti rip tüm ye te nek le ri ni kay be -

de bi lir. Bu fe la ket le rin hep si, "Allah'ın iz ni  ol mak sı zın hiç bir

mu si bet (hiç kim se ye) isa bet et mez..." (Te ğa bün Su re si, 11)

aye tin de bil di ril di ği gi bi Allah'ın di le me siy le ve Allah'ın is te di -
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"Belki Rabbim senin bağından daha
hayırlısını bana verir, (seninkinin) üstüne
gökten 'yakıp-yıkan bir afet' gönderir de
kaygan bir toprak kesiliverir." "Veya onun

suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp-
bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin." 

(Kehf Suresi, 40-41)



ği za man ger çek le şe bi lir. Hiç  kim se bu fe la ke ti en gel le ye mez, ge ri ala maz

ya da er te le ye mez. Böy le bir gün de ne ma lı ne de zen gin li ği ki şi ye hiç bir

fay da sağ la maz. Allah'ın aye tiy le de bil dir di ği gi bi "Şüp he siz in kar eden -

ler, on la rın mal la rı da, ço cuk la rı da ken di le ri ne Allah'tan (ge le cek aza ba

kar şı) hiç bir şey ka zan dır maz." (Al-i İm ran Su re si, 10)

İn san, ha ya tı nın hiç bir anın da Allah'ın, ka de rin de yaz dı ğı dı şın da bir -

şey ya şa ya maz. Do la yı sıy la yap ma sı ge re ken Allah'a tes lim ol mak ve te vek -

kül et mek tir. Allah'a kar şı bü yük le nen bağ sa hi bi, bah çe si nin ve ürün le ri-

nin ba şı na son su za ka dar bir şey gel me ye ce ği ni id dia eder ken bu ger çe ği

gör mez den gel mek te dir. Bah çe si ni su la yan akar su yun son su za ka dar ye rin -

de du ra ca ğı ndan, ürün le ri ne hiç bir sal gın has ta lı ğın mu sal lat ol ma ya ca ğı -

ndan, ku rak lık gi bi bir be la ile hiç bir za man kar şı laş ma ya ca ğı ndan emin dir.

Zen gin li ği nin, ze ka sı nın ve ça ba sı nın mal la rı nı ko ru ma ya ye te ce ği ni san -

mak ta dır. 

An cak Allah için bu nu ter si ne çe vir mek çok ko lay dır. Bah çe yi su la yan

akar su, ufak bir yer ha re ke tiy le bir an da ye rin de rin lik le ri ne doğ -

ru ak ma ya baş la ya bi lir. Bu olay, bağ sa hi bi nin göz le ri önün de

çok kı sa za man da ger çek le şe bi lir. Böy le ce o ve rim li ara zi bir

an da kup ku ru bir hal ala bi lir. İn sa nın böy le bir du rum da ne

su yu ge ri ge tir me ye, ne de tar la sı nı es ki ve rim li ha li ne dön dür -
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me ye gü cü yet mez. Me det um du ğu mal la rı ve tüm zen gin lik le ri de ken di -

si ne bir ya rar sağ la maz. Bun lar o ki şi nin bü yük len me si nin ve nan kör lü ğü -

nün dün ya ha ya tın da ki kar şı lı ğı dır. Ahi ret ha ya tın da ise şirk koş tu ğu, de -

ğer ver di ği, sa hip le nip Allah'a kar şı if ti ra da bu lun ma sı na ne den olan me -

ta lar ken di si ne bir fay da ver me ye cek tir. Ayet ler de in kar eden le rin bu du -

ru mu şöy le bil di ri lir:

Ki o, mal yı ğıp bi rik ti ren ve onu say dık ça sa yan dır. Ger çek ten ma -

lı nın ken di si ni ebe di kı la ca ğı nı sa nı yor. Ha yır; an dol sun o, 'hu ta -

me'ye atı la cak tır. "Hu ta me"nin ne ol du ğu nu sa na bil di ren ne dir?

Allah'ın tu tuş tu rul muş ate şi dir. Ki o, yü rek le rin üs tü ne tır ma nıp

çı kar. O, on la rın üze ri ne ki lit le ne cek tir; (Ken di le ri de) Di ki lip-

yük sel til miş sü tun lar da (bağ la na cak lar dır). (Hü me ze Su re si, 2-9)

Ayet te ha tır la tı lan bir di ğer ko nu ise su yun ye rin de rin lik le rin den

yer yü zü ne çık ma sı nın ne ka dar bü yük bir ni met ol du ğu dur. Ye rin ki lo -

met re ler ce de rin lik le rin de olan su, Allah'ın di le me siy le yer yü zü ne çık mak -

ta, in san lar için şi fa ol mak ta dır. Eğer bu su yu kul lan ma im ka nı ol ma say dı,

in san lar için çok bü yük zor luk lar ve sı kın tı lar olu şa cak tı. An cak su ku yu -

la rı ve su ya ulaş ma mı zı sağ la yan di ğer yön tem ler sa ye sin de ye rin

di bin de ki ter te miz, mi ne ral yö nün den çok zen gin su la ra ula şa bi -

lir ve bun la rı ken di fay da mız doğ rul tu sun da kul la na bi li riz.
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Ö n ce ki bö lüm ler de de be lirt ti ği miz gi bi, Allah'tan baş ka sın dan me det

uman, on lar dan mer ha met di le nen, on la ra gü ve nen bir ki şi, um du -

ğu kar şı lı ğı as la bu la maz. Bu ne den le ha ya tı bo yun ca, özel lik le de zor an -

la rın da, bü yük bir boş luk ve sa hip siz lik his si ne ka pı lır. Ken di si ni, dün ya -

nın bin bir tür lü kar ma şa sı ve sı kın tı sı kar şı sın da, gü ven di ği sah te ilah lar

ta ra fın dan terk edil miş, ça re siz, ya pa yal nız bı ra kıl mış his se der. 

Ku ran'da bu ger çe ğe, "Allah ile be ra ber baş ka ilah lar edin me, yok sa

kı nan mış ve ken di ba şı na (ya pa yal nız ve yar dım cı sız) bı ra kıl mış olur -

sun." (İs ra Su re si, 22) aye tiy le dik kat çe kil miş tir. Allah, ena ni yet li

bağ sa hi bi ni de -mal la rı nı al mak su re tiy le- ya pa yal nız bı rak mış,

bir afet le tüm zen gin li ği ni bir an da or ta dan kal dır mış tır. İş te

bu fe la ket anın da bağ sa hi bi de ger çek le ri, ya ni Allah'a şirk

ko şa rak ne ka dar bü yük bir ha ta ya düş tü ğü nü gör müş tür. 
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(Derken) Onun ürünleri (afetlerle) kuşatıldı. 
Artık o, uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını

(esefle) oğuşturuyordu. O (bağın) çardakları
yıkılmış durumdaydı, kendisi de şöyle diyordu:
"Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım."
Allah'ın dışında ona yardım edecek bir topluluk

yoktu, kendi kendine de yardım edemedi. İşte
burada (bu durumda) velayet (yardımcılık,

dostluk) hak olan Allah'a aittir. O, sevap
bakımından hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır. 

(Kehf Suresi, 42-44)



Bu ör nek ten de an la şıl dı ğı gi bi, ken di ni dün ya da güç sa hi bi zan ne den

her in san, Allah'ın di le me si ile bir an da ne de re ce aciz ol du ğu nu an lar. Ne

ken di ne ne de et ra fın da ki in san la ra yar dım et me ye güç ye ti re mez. Her şey

Allah'ın elin de dir. O'n dan baş ka za rar ve ya rar ver me ye gü cü ye ten kim se

yok tur. Bu ger çek bir ayet te şu şe kil de ha tır la tı lır:

Şa yet Allah sa na bir za rar do kun du ra cak olur sa, O'ndan baş ka bu -

nu gi de re cek yok tur. Sa na bir iyi lik do kun du ra cak olur sa da O, her

şeye güç ye ti ren dir. (Enam Su re si, 17)

İn sa nın tek dost ve ve li si Allah'tır. Allah'ın dı şın da ki var lık lar ise yal -

nız ca O'nun ya rat tık la rı dır. O'nun di le me siy le var ol muş lar dır ve yi ne

O'nun di le me siy le var lık la rı nı de vam et tir mek te dir ler. Şi fa yı ve rız kı ve -

ren, gül dü ren ve ağ la tan Allah'tır. Allah'tan baş ka her şey ve her kes,

son suz aciz, son suz fa kir, son suz muh taç var lık lar dır. Ken di le ri -

ne ait bir güç le ri, ka bi li yet le ri yok tur; öy le ki ken di le ri ne bi le

yar dı ma güç ye ti re mez ler. O hal de, Allah'tan baş ka gü ve ni le -

cek, yar dım umu la cak, bir şey ler is te ne cek kim se de yok tur.
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K ehf Su re si'nin bu aye tle rin de "sü rek li olan sa lih dav ra nış la ra" dik -

kat çe kil mek te dir. Sa lih dav ra nış, iyi ve ha yır lı iş an la mı na ge lir

ki, bu da Allah'ın rı za sı na ve Ku ran ah la kı na uy gun her tür lü fi il ve ha re -

ke ti ifa de eder. 

İn sa n, Allah'ın rı za sı nı, rah me ti ni ve cen ne ti ni ka za na bil mek için sa -

lih amel ler de bu lun ma lı dır. Çün kü bu amel ler, Müs lü man la rın sa bır la rı nı,

ka rar lı lık la rı nı, sa da kat le ri ni, kı sa ca sı iman la rın da ki di ra yet le ri ni or ta ya

ko yar. 

İn sa nın bir iş ya par ken, için de ta şı dı ğı ni ye ti son de re ce önem li dir. Bir

ame lin sa lih ol ma sı, yal nız ca Allah rı za sı gö ze ti le rek ya pıl mış ol ma sı na

bağ lı dır. Eğer ya pı lan iş, ka tık sız Allah rı za sın dan uzak la şır sa, o za man sa -

lih amel ol ma özel li ği ni yi ti re bi lir. Bu du rum, in sa nın baş ka la rı nın rı za sı nı

ara ma sı an la mı na ge lir ki Allah, Ken di si'n den baş ka sı nın rı za sı için

ya pı lan iba det le ri ayet le rin de şu şe kil de ta rif eder:

İş te (şu) na maz kı lan la rın vay ha li ne, Ki on lar, na maz la rın -

da ya nıl gı da dır lar, On lar gös te riş yap mak ta dır lar. (Ma un

Su re si, 4-6)
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Onlara, dünya hayatının örneğini ver; gökten
indirdiğimiz suya benzer, onunla yeryüzünün
bitkileri birbirine karıştı, böylece rüzgarların
savurduğu çalı-çırpı oldu. Allah, her şeyin

üzerinde güç yetirendir. Mal ve çocuklar, dünya
hayatının çekici-süsüdür; sürekli olan 'salih

davranışlar' ise, Rabbinin Katında sevap
bakımından daha hayırlıdır, umut etmek

bakımından da daha hayırlıdır. 
(Kehf Suresi, 45-46)



Ay nı du rum in fak ko nu su için de ge çer li dir. İn san la rın bir

bö lü mü mal la rın dan in fak ta bu lu nur ken sa de ce Allah'ın rı za sı nı

gö ze tir , bir kıs mı ise gös te riş amaç lı in fak eder ler. Bu ki şi le r ara sın da ki far -

k Ku ran'da şöy le ha ber ve ri lir: 

Ey iman eden ler, Allah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in san la ra

kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi bi min net ve ezi yet

ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru mu, üze -

rin de top rak bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer; üze ri ne sağ -

nak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı r. On lar ka zan dık -

la rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede mez)ler. Allah, kâ fir ler

top lu lu ğu na hi da yet ver mez. 

Yal nız ca Allah'ın rı za sı nı is te mek ve ken di le rin de ola nı kök leş ti -

rip- güç len dir mek için mal la rı nı in fak eden le rin ör ne ği, yük sek çe

bir te pe de bu lu nan, sağ nak yağ mur al dı ğın da ürün le ri ni iki kat ve -

ren bir bah çe nin ör ne ği ne ben zer ki ona sağ nak yağ mur isa bet et -

me se de bir çi sin ti si (var dır). Allah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (Ba ka-

ra Su re si, 264-265)

Sa lih amel de bu lu nan bir Müs lü ma nın hiç unut ma ma sı ge re ken bir

di ğer önem li ko nu ise bu amel le re ih ti ya cı ola nın sa de ce ken di si ol du ğu -

dur. Allah müs tağ ni dir; ya ni her tür lü ku sur ve ek sik lik ten uzak tır, hiç bir

şe ye ih ti ya cı ol ma yan dır. Do la yı sıy la, Allah'ın Müs lü man la rın ya pa cak la rı

amel le re ih ti ya cı yok tur. Bu ger çek Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

Ey in san lar, siz Allah'a (kar şı fa kir olan) muh taç lar sı nız; Allah ise,

Ğa niy (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ha mid (övül me ye la -

yık)tır. Di le ye cek ol sa, si zi gi de rir (yok eder) ve yep ye ni bir halk

ge ti rir. Bu, Allah'a gö re güç de ğil dir. (Fa tır Su re si, 15-17)

Rab bi miz di le di ği an da di le di ği şe yi ya pa bi lir. "... İman eden-

ler hâ lâ an la ma dı lar mı ki, eğer Allah di le miş ol say dı, in san la -

rın tü mü nü hi da ye te er dir miş olur du..." (Rad Su re si, 31) aye -

tin de be lir til di ği gi bi Allah her şeye güç yetirendir. Allah'ın

di ni ni güç lü kıl mak için gösterdikleri gayret Müs lü man la rın

kendi faydalarınadır. Do la yı sıy la, bir in san sa lih amel iş le -
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mek le, ger çek te an cak ken di si ne ya rar sağ la mak ta, ken di ahi re -

ti ni ka zan mak ta dır. Bu ger çeği Allah Ku ran'da, "kim cehd eder se

(ça ba gös te rir se), yal nız ca ken di nef si için cehd et miş olur. Şüp he siz

Allah, alem ler den müs tağ ni dir." (An ke but Su re si, 6) aye tiy le haber verir. 

Sa lih ame lin ayet te Allah'ın ha ber ver di ği bir di ğer önem li özel li ği ise

"sü rek li" ol ma sı dır. Çün kü ba zı in san lar için gün de bir kaç kez iyi lik te bu -

lun mak, mal la rı nın bir kıs mı nı bir kez in fak et mek, ba zı ko nu lar da fe da -

kar lık ta bu lun mak çok ko lay ola bi lir. Bun la rı alış kan lık la ya da çı kar la rı na

do kun ma dı ğı için ya pı yor ola bi lir ler. An cak önem li olan mü mi nin ha ya tı -

nın her anın da ha yır lı iş ler yap ma sı dır. Her an Allah'ın rı za sı nı ka zan mak

için gay ret et me si, sü rek li fe da kar lık ta bu lun ma sı, Allah'ın di ni ni teb liğ et -

mek için sü rek li bir ça ba için de bu lun ma sı çok önem li dir. Üs te lik çev re sin -

de  baş ka hiç  kim se Allah'ın bu emir le ri ni ye ri ne ge tir me se de, ken di si hiç

vaz geç me den de vam et me li dir. Böy le ce ka rar lı lı ğı nı is pat la mış ve Allah'a

olan ya ki ni nin ne ka dar güç lü ol du ğu nu or ta ya koy muş ola cak tır. Ni te kim

Allah Mer yem Su re si'nde şu şe kil de bil dir mek te dir:

Allah, hi da yet bu lan la ra hi da ye ti artı rır. Sü rek li olan sa lih dav ra -

nış lar, Rab bi nin Katın da se vap ba kı mın dan da ha ha yır lı, va rı la cak

so nuç ba kı mın dan da da ha ha yır lı dır. (Mer yem Su re si, 76)

İman edip ha ya tı bo yun ca sa lih amel ler iş le yen bir mü mi nin ka vu şa -

ca ğı kur tu luş ise Allah'ın rı za sı ve cen ne ti dir. Ku ran'da mü min leri Allah

şöy le müjdeler:

İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar -ki Biz hiç kim se ye güç

ye ti re ce ğin den faz la sı nı yük le me yiz- on lar da cen ne tin as ha bı (hal -

kı)dır lar. On da son suz ola rak ka la cak lar dır. Biz on la rın gö ğüs le rin -

de kin den ne var sa çe kip al mı şız. Alt la rın dan ır mak lar akar. Der ler

ki: "Bi zi bu na ulaş tı ran Allah'a hamd ol sun. Eğer Allah bi ze hi da -

yet ver me sey di biz doğ ru ya er me ye cek tik. An dol sun, Rabbimiz'in

el çi le ri hak ile gel di ler." On la ra: "İş te bu, yap tık la rı nı za kar şı -

lık ola rak mi ras çı kı lın dı ğı nız cen net tir" di ye ses le ni le cek.

(Araf Su re si, 42-43)
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T üm in san la rın ölüm va kit le ri nin be lir len miş ol ma sı gi bi ka ina tın da

bir ölüm anı var dır. Bu an Ku ran'da "kı ya met" ola rak isim len di ril miş-

tir. An cak kı ya met sa ati nin ne za man ol du ğu nun bil gi si sa de ce Allah'ın Katın -

da dır. Bu ger çek bir ayet te şöy le bil di ri lir:

Kı ya met sa ati nin bil gi si, şüp he siz Allah'ın Katın da dır. Yağ mu ru yağ -

dı rır; ra him ler de ola nı bi lir. Hiç kim se, ya rın ne ka za na ca ğı nı bil mez.

Hiç kim se de, han gi yer de öle ce ği ni bil mez. Hiç şüp he siz Allah bi -

len dir, ha ber dar dır. (Lok man Su re si, 34)

Kehf Su re si'nin bu ayet le rin de ise in san la rın kı ya met sa ati ko nu sun da -

ki zan la rı na işa ret edil mek te dir. İn san la rın uzak zan net tik le ri kı ya met sa ati -

nin yak la şa rak gel mek te ol du ğu nu Allah Ku ran'da, "İn san la rı sor gu la ma

(za ma nı) yak laş tı, ken di le ri ise gaf let için de yüz çe vi ri yor lar." (En bi ya Su -

re si, 1) aye tiy le bil dir miş tir.

İn san la rın bü yük bir bö lü mü bu dün ya ha ya tı nın hiç so na er me ye ce ği -

ne ina nır, kı ya met gü nü nün de as la gel me ye ce ği ni id dia eder ler.

Ölü mün bir yo ko luş ol du ğu nu dü şü nür, he sap gü nü nün var lı ğı -

nı in kar eder ler. Kı ya me tin, yer yü zü, için de bu lu nan lar ve ka -

inat ta var olan her şey için bir yo ko luş ol du ğu doğ ru dur, an -

cak bu yo ko luş on la rın zan net tik le ri gi bi bir son de ğil, ak si ne

son suz ahi ret ha ya tı nın baş lan gı cı dır. 

AA
d
n
a
n
 O

k
ta

r 
(H

a
ru

n
 Y

a
h
y
a
)

115

Dağları yürüteceğimiz gün, yeri çırılçıplak
(dümdüz olmuş) görürsün; onları birarada
toplamışız da, içlerinden hiçbirini dışarıda

bırakmamışızdır. Onlar senin Rabbine sıra sıra
sunulmuşlardır. Andolsun, siz ilk defa

yarattığımız gibi Bize gelmiş oldunuz. Hayır,
Bizim size bir kavuşma-zamanı tesbit etmediğimizi

sanmıştınız değil mi? (Kehf Suresi, 47-48)



Allah her in sa nı yok tan var eden ve ka der de be lir le di ği sü re de ca nı nı

ala cak olan dır. Her in sa nın han gi gün, han gi sa at, hat ta han gi sa ni ye, ne re -

de ve na sıl öle ce ği Allah Katın da bel li dir. Ölüm in san için bir bi lin mez ken,

za man dan ve me kan dan mü nez zeh olan Rab bi miz tüm bu bil gi le ri ku şat -

mış tır. 

Allah kı ya met gü nün de na sıl bir or tam olu şa ca ğı nı da Ku ran'da bil -

dir miş tir. O gün mü min ler "Ey kul la rım, bu gün si zin için kor ku yok tur

ve siz mah zun ol ma ya cak sı nız." (Zuh ruf Su re si, 68) aye tin de Allah'ın va -

at et ti ği gi bi kor ku duy ma ya cak lar dır. İn kar eden ler için ise ol duk ça zor lu

bir gün ola cak tır. 

Mü min ler, ya şam la rı bo yun ca Allah'ı ra zı et me ye, Allah'ın em ret ti ği

iba det le ri ti tiz lik le ye ri ne ge tir me ye ve Allah'tan ge re ği gi bi kor kup sa kın -

ma ya kar şı gös ter dik le ri iti na nın kar şı lı ğı nı en gü ze liy le ala cak lar dır. Allah

on la ra in kar eden le rin duy du ğu pa ni ği, piş man lı ğı ve mut suz lu ğu his set -

tir me ye cek tir. Allah mü min le rin ahi ret te ki du rum la rı nı Ku ran'da şöy le ha -

ber ver miş tir:

O gün, mü'min er kek ler ile mü'min ka dın la rı, nur la rı ön le rin de

ve sağ la rın da ko şar ken gö rür sün. "Bu gün si zin müj de niz,

için de ebe di ka lı cı lar (ol du ğu nuz), al tın dan ır mak lar akan

cen net ler dir." İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (Ha -

did Su re si, 12) 
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K ehf Su re si'nin bu aye tin de Allah in kar cı la rın he sap gü nün de in -

kar cı la rın ya şa ya cak la rı deh şe ti ha ber ver mek te dir. Ayet te dik kat

çe ki len bir di ğer ko nu, in kar cı la rın dün ya da yap tık la rı her fi ili kar şı la rın -

da gör dük le rin de ya şa dık la rı şaş kın lık tır. Bu in san la rın şaş kın lı ğa düş me -

le ri nin ne den le rin den bi ri, Allah'ın tüm za man la rı ve olay la rı sa rıp ku şat -

tı ğı, bun la rın tü mü ne ha kim ol du ğu ger çe ğin den ga fil ol ma la rı dır. 

Ki ta bın ön ce ki bö lüm le rin de de sık sık ha tır lat tı ğı mız gi bi Allah Ka -

tın da geç miş, şim di ki za man ve ge le cek ay nı an da olup bit miş tir. Ka der,

Allah'ın, geç miş te ya şan mış, şu an ha len ya şa nan ve ge le cek te ya şa na cak

olan tüm olay la rı en in ce de tay la rı na ka dar bil me si dir. Rab bi miz, bu olay -

la rın tü mü nü bi lir an cak bu, bi zim bir şe yi bil gi ola rak bil me miz gi bi de ğil -

dir. Bu olay la rın tü mü nü ya ra tan Allah'tır. Bu yüz den Allah her in sa nın

ya şa mın da ki her sa ni ye nin ha ki mi dir.

İn san lar ise, Allah'ın ka der le rin de be lir le di ği ve O'nun Ka tın da tek bir

an ola rak mu ha fa za edi len olay la ra, ken di le ri için za ma nı ge lin ce

ya şa yıp ta nık olur lar. Fa kat in san la rın çok bü yük bir bö lü mü bu

ger çe ğin far kın da de ğil dir ve çar pık bir ka der an la yı şı na sa -

hip tir. Bazı insanlar ara sın da "alın ya zı la rı nı de ğiş ti re bi le cek -

le ri" ya da "ka der le ri ni ye ne bil dik le ri" şek lin de ba tıl bir inanç

var dır. Ör ne ğin bir ka za dan son an da kur tu lan bir ki şi ço ğu in -
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(Önlerine) Kitap konulmuştur; artık suçlu-
günahkarların, onda olanlardan dolayı

dehşetle-korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler
ki: "Eyvahlar bize, bu kitaba ne oluyor ki, küçük

büyük bırakmayıp her şeyi sayıp-döküyor?" Yapıp-
ettiklerini (önlerinde) hazır bulmuşlardır. Rabbin

hiç kimseye zulmetmez. 
(Kehf Suresi, 49)



sa na gö re sözde "ka de ri ni yen miş tir". Oy sa bu ki şi nin ge çi re ce ği

ka za nın tüm ay rın tı la rı, bu ki şi nin ka za dan kur tul ma sı, ne bü yük -

lük te bir ya ra ala ca ğı, bu ya ra nın kaç gün  için de te da vi ola ca ğı o ki şi nin

ka de rin de ya zı lı dır. O ki şi ka de rin de ya zıl dı ğı için ka za dan kur tul muş ve

öl me miş tir. Yok sa hiç kim se nin ka de ri ni de ğiş tir me si müm kün de ğil dir.

"Ka de ri mi yen dim" di ye rek ken di le ri ni al da tan la rın bu cüm le yi söy le me le -

ri ve böy le yan lış bir psi ko lo ji ye gir me le ri de, yi ne ka der le rin de dir. Ka der,

tüm za man la rı ay nı an da bi len ve tüm za man la ra ve me kan la ra ha kim olan

Allah'ın il mi dir. 

İş te bu ne den le he sap gü nü, in san lar yap tık la rı her işi, söy le dik le ri her

sö zü, iç le rin den ge çir dik le ri her ni ye ti kar şı la rın da bu la cak lar dır. Bel ki

ken di le ri nin bi le unut tu ğu de tay lar, he sap gü nü Rabbimiz'in di le me siy le

on la ra bil di ri le cek tir. İn san lar yap tık la rı bir kö tü lü ğün ve ya söy le dik le ri

kö tü bir sö zün üze rin den yıl lar, hat ta yüz yıl lar geç ti ği ni dü şü ne rek bu nun

unu tu la ca ğı nı zan ne de bi lir ler. Oy sa he sap gü nü ya şa nan lar da, o in san la -

rın bin ler ce yıl ön ce de dik le ri an da yap tık la rı da as lın da Allah için bir an

hük mün de dir. Bu ne den le in san la rın yap tık la rı iş le rin giz li ka la ca ğı nı,

unu tu la ca ğı nı, kar şı la rı na çık ma ya ca ğı nı dü şün me le ri çok bü yük bir akıl -

sız lık olur.
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B u ayet te Allah'a ve elçilerine ita atin öne mi ne dik kat çe kil mek te dir.

Ayet te şey ta nın Allah'ın em ri ne ita at et me yip, Hz. Adem'e sec de et -

me di ği bil di ri lir. Şey ta nın en dik kat çe ken özel li ği ita at siz li ği iken, mü min -

ler Allah'a, el çi le ri ne ve O'nun ki ta bı na olan güç lü ita at le riy le ta nı nır lar. 

İta at li ol mak, in san ha ya tı nın her anın da çok bü yük önem ta şı mak ta -

dır. Bi lin di ği gi bi bir top lum da hu zur ve sü ku net, in san la rın dev le te ve

onun tüm bi rim le ri ne gös ter dik le ri ita at, say gı ve gü ven le sağ la na bi lir.

Allah Müs lü man la ra pek çok aye tiy le ita ati em ret mek te dir. Do la yı sıy la

Ku ran ah la kı na gö re ya şa yan in san la rın oluş tur du ğu bir top lum ay nı za -

man da, dev le te ita atin ve say gı nın en yük sek de re ce de ya şan dı ğı bir or tam

olur.

Din ah la kı, ay nı za man da in san la rı her tür lü anar şi ve te rör ey le min -

den de uzak tu tar. Çün kü Allah Ku ran'da in san la rı "boz gun cu luk tan" da

men et miş tir. Bu ko nuy la il gi li ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:
Allah'ın sa na ver di ğiy le ahi ret yur du nu ara, dün ya dan da ken di

pa yı nı (na si bi ni unut ma. Allah'ın sa na ih san et ti ği gi bi, sen

de ih san da bu lun ve yer yü zün de boz gun cu luk ara ma.

Çün kü Allah, boz gun cu luk ya pan la rı sev mez. (Ka sas Su -

re si, 77)
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Hani meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik;
İblis'in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi. O

cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden dışarı
çıkmıştı. Bu durumda Beni bırakıp onu ve onun

soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin
düşmanlarınızdır. (Bu,) Zalimler için ne kadar

kötü bir (tercih) değiştirmedir. 
(Kehf Suresi, 50)



… Öl çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı olan mal la rı nı)

eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin ve dü ze ne (ıs la ha) ko -

nul ma sın dan son ra yer yü zün de boz gun cu luk (fe sat) çı kar ma yın.

Bu si zin için da ha ha yır lı dır, eğer ina nı yor sa nız. (Araf Su re si, 85)

Din ah la kı nı ge re ği gi bi kav ra yan ve ya şa yan bir in san, Allah'ın ayet -
le rin de ki bu em ri ge re ği, yer yü zün de ka rı şık lık çı kar mak tan şid det le ka çı -
nır. Ku ran ah la kı na uy gun, hu zur ve sü ku net do lu, iti dal li, anlayışlı, olay -
la rı tır man dır ma yan, ak si ne her za man uz laş tı rı cı bir tu tum ser gi ler. 

Yu ka rı da ki Ku ran ayet le rin de an la tı lan, şey ta nın yo lu na uy ma yan ger -
çek din dar mo de li top lum da yay gın la şır sa, top lum sal ha yat ta ba rış ve esen -
lik ha kim olur. Po li sin ve di ğer gü ven lik güç le ri nin gö rev le ri ni yap ma la rı na
im kan ta nı ma yan, on la ra öf key le kar şı lık ve ren ve zor luk çı ka ran in san lar ol -
maz. Ak si ne İs lam ah la kı nı ya şa yan in san lar, yar dım se ver ve anlayışlı tu -

tum la rıy la, gü ven lik güç le ri nin ya nın da yer alır, on la rın iş le ri ni ko lay -
laş tı ra cak şe kil de ha re ket eder ler. Bu ah lak ta ki in san la rın var lı ğı sa -

ye sin de top lum dan anar şi, te rör, kar ga şa ve düş man lık gi de ri lir.
İn san lar ara sın da sü re ge len kav ga lar, ba ğır tı lar, tar tış ma lar ta ma -
men or ta dan kal kar. Her kes so ka ğa ra hat ça çı ka bi lir, ge ce-gün -

düz gü ven için de her yer de do la şa bi lir. 
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B u ayet te in sa nın ken di si ne her za man iman sa hi bi, ita at li ve gü zel
ah lak lı kim se le ri dost edin me si ne işa ret edil mek te dir. Böy le kim se -

ler le bir lik te ol mak in sa nı her tür lü teh li ke den ko ru ya cak, kö tü yol la ra sap -
ma sı nı en gel le ye cek, her an sa lih bir amel üze rin de ol ma sı na ve si le ola cak -
tır. Mü min ler bir bir le ri nin dost ve ve li le ri ol duk la rı için her an Allah'ın
ayet le ri ni ha tır la ta cak ve bir bir le ri ne gü zel ah la kı tav si ye ede cek ler dir. Bu -
nun ak si, ya ni in sa nın ken di si ne sap tı rı cı la rı ve is yan kar la rı dost edin me si
ise ki şi ye ka yıp tan baş ka bir şey ge tir me ye cek tir. Ayet ler de in san la rın bü -
yük bir bö lü mü nün şey ta nı ken di le ri ne dost edin dik le rin den ve bu nun
so nu cun da da bü yük bir hüs ra na uğ ra dık la rın dan bah se di lir: 

O za man şey tan on la ra amel le ri ni çe ki ci gös ter miş ve on la ra: "Bu -

gün si zi in san lar dan boz gu na uğ ra ta cak kim se yok tur ve ben de si -

zin yar dım cı nı zım" de miş ti. Ne za man ki, iki top lu luk bir bi ri ni gö -

rür ol du (kar şı laş tı) o, iki to pu ğu üs tün de ge ri dön dü ve: "Şüp he siz

ben siz den uza ğım. Çün kü ben si zin gör me di ği ni zi gö rü yo rum,

ben Allah'tan da kor ku yo rum" de di. Allah (ce za ile) so nuç lan dır -

ma sı pek şid det li olan dır. (En fal Su re si, 48)

Unu tul ma ma lı dır ki şey tan dün ya ha ya tın da in san la ra dost gi bi gö -
rün mek te, an cak Allah'ın aza bı ile kar şı laş tı ğın da ken di si ni dost edi nen le-
ri bir an da ya pa yal nız bı rak mak ta dır. Bu ne den le Ku ran'da her za man için,
tek dost ve ve li ola rak iman eden le rin se çil me si em re dil mek te dir. Ayet ler -
de şöy le buy rul mak ta dır:

Si zin dos tu nuz (ve li niz), an cak Allah, O'nun el çi si, rü ku'

edi ci ler ola rak na maz kı lan ve ze ka tı ve ren mü'min ler dir.

Kim  Allah'ı, Re sû lü'nü ve iman eden le ri dost (ve li) edi -

nir se, hiç şüp he yok, ga lip ge le cek olan lar, Allah'ın ta raf -

tar la rı dır. (Ma ide Su re si, 55-56)
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Göklerin ve yerin yaratılışında da, kendi
nefislerinin yaratılışında da Ben onları şahid
tutmadım. Ben, saptırıcıları yardımcı-güç de

edinmedim. (Kehf Suresi, 51)
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B u ayet ler de Allah'a or tak ko şan in san la rın ahi ret te hiç um ma dık la -

rı bir kar şı lık gö re cek le ri ha ber ve ril miş tir. Allah'ın ayet le ri ni in kar

edip, O'na şirk ko şan la rı, o gün or tak la rı terk ede cek ve on lar ta ma men ya -

pa yal nız ka la cak lar dır. Her in san yal nız ca ken di ya pıp et tik le rin den he sa -

ba çe ki le cek, hiç bir şe kil de hak sız lık la kar şı laş ma ya cak tır. Ayet ler de şöy le

buy rul mak ta dır:

An dol sun, on la ra Rab bi nin aza bın dan 'bir ufak esin ti' do ku na cak

ol sa hiç tar tış ma sız; "Ey vah lar bi ze, ger çek ten biz ler zul me sa pan -

lar mı şız" di ye cek ler. Biz ise, kı ya met gü nü ne ait du yar lı te ra zi ler

ko ya rız da ar tık, hiç bir ne fis hiç bir şey le hak sız lı ğa uğ ra maz. Bir

har dal ta ne si bi le ol sa ona (te ra zi ye) ge ti ri riz. He sap gö rü cü ler ola -

rak Biz ye te riz. (En bi ya Su re si, 46-47)

Kehf Su re si'nin bu ayet le rin de dik kat çe ki len bir di ğer ko nu ise,

Allah'a or tak ko şan la rın ahi ret te bir "ka çış yo lu" ara ma la rı dır. An cak

Allah aye tin de böy le bir ka çış ye ri bu la ma dık la rı nı bil dir mek te -

dir. Ya ni bu in san la rın du ru mu, Allah Katın da bi lin mek te dir.

Bu ayet te ha ber ve ri len ler, dün ya üze rin de gel miş geç miş hiç -

bir in sa nın bil me di ği, gör me di ği gö rün tü ler, işit me di ği ko nuş -

ma lar dır. Bun lar, bi zim için ge le cek te ger çek le şe cek olay lar ol -
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(Kafirlere) "Benim ortaklarım sandığınız 
şeyleri çağırın" diyeceği gün; işte onları

çağırmışlardır, ama onlar, kendilerine cevap
vermemişlerdir. Biz onların aralarında bir
uçurum koyduk. Suçlu-günahkarlar ateşi

görmüşlerdir, artık içine kendilerinin
gireceklerini de anlamışlardır; ancak ondan bir

kaçış yolu bulamamışlardr. 
(Kehf Suresi, 52-53)



du ğu için gayb dır, bi lin mez dir. An cak tüm za man la rı ku şa tan Rab -

bi miz Katın da bu olay lar çok tan ger çek leş miş ve so nuç lan mış tır. 

Rab bi miz in san la rın öne sür dük le ri ma za ret le ri, ka çış için yap tık -

la rı plan la rı, kul lan dık la rı yön tem le ri, na sıl bir azap la kar şı la şa cak la rı,

azap için de son suz za man la rı nı na sıl ge çi re cek le ri ni bil mek te dir. Za ten

tüm bun la rı ya ra tan da O'dur. Bun la rı bi ze ib ret al ma mız için ön ce den

ha ber ver mek te dir. An cak bu, sa de ce bi zim için "ön ce den"dir. Allah

Ka tın da "ön ce den" ve ya "son ra dan" di ye bir şey yok tur. Ön ce, Allah

Ka tın da ha zır du rum da dır ve şu an ya şan mak ta dır.
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Ya ni Allah'ın ön ce yi bil me si,   ön ce -

yi ha tır la ma şek lin de de ğil dir. Son ra

ola cak olay lar da Allah'ın hıf zın da bir bil gi

ola rak var dır. Ama bu bil gi bi zim bir şe yi öğ -

ren me miz gi bi de ğil dir. "Son ra" da Allah Ka -

tın da şu an ha len ya şan mak ta dır ve yi ne şu an

bit mek te dir. Ha li ha zır da ki an da şu an ya şan -

mış tır ve son bul muş tur. Her an; ya ni ön ce,

son ra ve şim di ya şa dı ğı mız her şey ger çek te

Allah Ka tın da "tek bir an" ola rak mev cut tur.

Allah tüm za man la rı ve me kan la rı il miy le ve

kud re tiy le sa rıp ku şat mış tır.
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İ n san lar için hi da yet reh be ri olan Ku ran, hak la ba tı lı bir bi rin den ayı -

rır. Al lah Ka tın dan, iman eden ler için bir rah met ola rak gön de ril miş -

tir. Açık ve an la şı lır dır. İn san lar için bir öğüt ve bir uya rı dır. 

Yu ka rı da yer alan ayet te de dik kat çe kil di ği gi bi Ku ran'da, in san la rın

ha yat la rı bo yun ca ih ti yaç du ya bi le cek le ri pek çok ko nu hak kın da açık la -

ma lar ve ör nek ler bu lun mak ta dır. İn sa nın na sıl bir ah la ka sa hip ol ma sı ge -

rek ti ğin den gün lük ya şam tar zı na, in san lar la iliş ki le rin den ti ca ret ha ya tı -

na, yer de ki ve gök te ki eş siz ya ra tı lış de lil le rin den ge le ce ğe da ir işa ret le re

ka dar çe şit li bil gi ler yer al mak ta dır. Al lah'ın "... Biz Ki tap'ta hiç bir şe yi

nok san bı rak ma dık... " (Enam Su re si, 38) aye tiy le de bil dir di ği gi bi din ah -

la kı nı ya şa mak is te yen ler için Ku ran'da her şey de tay lı ola rak açık lan mış-

tır. Ku ran'ın bu özel li ği ayet ler de şu şe kil de bil di ri lir:

Al lah'tan baş ka bir ha kem mi arı ya yım? Oy sa O, si ze Ki ta bı açık -

lan mış ola rak in dir miş tir. Ken di le ri ne Ki tap ver dik le ri miz, bu nun

ger çek ten Rab bin den hak ola rak in di ril miş ol du ğu nu bil mek te dir -

ler. Şu hal de, sa kın kuş ku ya ka pı lan lar dan ol ma. Rab bi nin sö zü,

doğ ru luk ba kı mın dan da, ada let ba kı mın dan da tas ta mam dır.

O'nun söz le ri ni de ğiş ti re bi le cek yok tur. O, işi ten dir, bi len dir.

(Enam Su re si, 114-115) 

... Biz Ki ta bı sa na, her şe yin açık la yı cı sı, Müs lü man la ra bir hi da yet,

bir rah met ve bir müj de ola rak in dir dik. (Nahl Su re si, 89)

Ku ran'ın bu ka dar açık la yı cı bir ki tap ola rak in di ril me si nin hik met le -

rin den bi ri de, in san la rın ayet ler den öğüt al ma la rı ve ken di ne fis -

le ri ne da ir tüm ek sik lik le rin çö züm le ri ni Ku ran'dan bul ma la rı -

dır. Bir öf ke anın da ne ya pı la ca ğı, zor bir du rum da na sıl sa bır

gös te ri le ce ği, in sa nı gü zel ah lak tan uzak laş tı ran ha set, alay gi -
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An dol sun, bu Ku ran'da in san lar için 
Biz her ör nek ten çeşitli açık la ma lar da bu lun -

duk. İn san, her  şey den çok tar tış ma cı dır. 
(Kehf Su re si, 54)



bi özel lik ler den na sıl sa kı nı la ca ğı ayet ler de bil di ril mek te dir. Bu nun

ya nı sı ra in kar eden le rin, müş rik le rin, mü na fık la rın ah lak la rı hak kın da

da bil gi ler ve ril mek te, iman eden le rin bun lar dan ib ret al ma la rı tav si ye edil -

mek te dir. Do la yı sıy la ayet ler üze rin de dik kat le dü şü nen bir in san, Ku ran'dan

hem ken di nef si ne yö ne lik, hem de çev re sin de olup bi ten le re yö ne lik çok faz -

la ders çı ka ra bi lir. Al lah Ta ha Su re si'nde şu şe kil de bu yur mak ta dır:

Böy le ce Biz onu Arap ça bir Kur'an ola rak in dir dik ve on da kor ku la -

cak şey le ri tür lü şe kil ler de açık la dık; umu lur ki kor kup-sa kı nır lar

ya da on lar için dü şün me (ye te ne ği ni) oluş tu rur. (Ta ha Su re si, 113)

Kehf Su re si'nin 54. aye tin de ay rı ca in sa nın tar tış ma cı ya pı sı na da dik -

kat çe kil mek te dir. Ki ta bın ön ce ki bö lüm -

le rin de de vur gu la dı ğı mız gi bi in san la -

rın bü yük bir bö lü mü bü yük len me le rin -

den, ken di fi kir le ri nin da ha doğ ru ol du -

ğu nu dü şün me le rin den ve kar şı la rın da -

ki ki şi le rin fi kir le ri ne de ğer ver me dik le -

rin den do la yı tar tış ma ya gi rer ve söz ile

üs tün gel me ye ça lı şır lar. Ken di fi kir le ri -

ni kar şı ta ra fa ka bul et tir mek için her yo -

lu de ner, si nir le nir, ba ğı rır hat ta ki mi za -

man sal dır gan bir tu tum iz ler ler. 

Mü min le rin böy le tar tış ma cı bir tav -

ra ver dik le ri kar şı lık ise sa de ce Ku ran ile

hük met mek ve sö zün en gü ze li ni söy le -

mek tir. Bu nun in san la rı doğ ru yo la ça ğır -

ma da et ki li ola bi le cek tek yol ol du ğu nu

bi lir ve Al lah'ın yar dı mı ile her za man üs -

tün ge lir ler. Ayet te bu gü zel ah la kın et ki si şu şe kil de ta rif edi lir: 

İyi lik le kö tü lük eşit ol maz. Sen, en gü zel olan bir tarz da

(kö tü lü ğü) uzak laş tır; o za man, (gö rür sün ki) se nin le onun

ara sın da düş man lık bu lu nan kim se, san ki sı cak bir

dost(un) olmuş tur. (Fus si let Su re si, 34)
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Al lah'ın Ku ran'da men et ti ği tar tış -
ma cı ka rak ter hem in sa nın ken di si ni
sı kın tı ya so kan hem de çev re sin de -
ki in san la rın ra hat sız lık duy ma sı na
yol açan bir ta vır bo zuk lu ğu dur.
Tar tış ma la rın çö zü mü ise Ku ran'da
"sö zün en gü ze li ni söy le mek" ola -
rak tav si ye edil miş tir.
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K ehf Su re si'nin bu aye tin de, Ku ran ah la kı na da vet edil dik le ri ve el -

çi ler ta ra fın dan doğ ru yo la uy ma la rı ko nu sun da uya rıl dık la rı hal -

de in kar eden kim se le rin du ru mu bil di ril mek te dir. Bu in san la rın, bü yük -

lük tas la dık la rı na, tev be edip ba ğış lan ma di le me ye ya naş ma dık la rı na dik -

kat çe kil mek te dir. İn kar la rı nın ne de ni nin ise Al lah'tan ge le cek bir fe la ke ti

bek le me le ri ol du ğu ha ber ve ril mek te dir. Bu da söz ko nu su in san la rın, Al -

lah'ın ken di le ri ni bir be la ya uğ rat ma sı na ih ti mal ver me dik le ri nin, Al lah

kor ku la rı nın az ol du ğu nun ve hat ta hiç ol ma dı ğı nın de li li dir.

Ni te kim geç miş ka vim ler de de Al lah'ın el çi le ri in san la rı Al lah'a iman

et me ye ve Ku ran ah la kı nı ya şa ma ya da vet et tik le rin de, hep ben zer bir in -

kar la ve red le kar şı laş mış lar dır. Al lah kor ku su ol ma yan her ka vim in kar-

da di ret miş, bu nun so nu cun da da azap bu ki şi le rin üze ri ne hak ol muş tur.

Ku ran'da in kar eden le rin azap la kar şı lık gör me le ri nin "Al lah'ın sün ne ti"

ya ni de ğiş mez bir ka nu nu ol du ğu pek çok ayet le ha ber ve ril miş tir. Bu

ayet ler den ba zı la rı şu şe kil de dir:

O in kâr eden le re de ki: "Eğer vaz ge çer ler se geç miş te (yap tık la rı)

şey ler ba ğış la na cak tır. Ama yi ne dö ne cek olur lar sa, ön ce ki (top -

lum la ra uy gu la nan) sün net, mu hak kak (on la rın ba şın dan da) geç -

miş ola cak tır. (En fal Su re si, 38)

(Hem de) Yer yü zün de bü yük lük tas la ya rak ve kö tü lü ğü ta sar -

la yıp dü zen le ye rek. Oy sa hi le li dü zen, ken di sa hi bin den

baş ka sı nı sa rıp-ku şat maz. Ar tık on lar ön ce ki le rin sün ne -
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Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları
inanmaktan ve Rablerinden bağışlanma

dilemelerinden alıkoyan şey, ancak evvelkilerin
sünnetinin kendilerine de gelmesi veya azabın

onları karşılarcasına gelmesi(ni beklemeleri)dir. 
(Kehf Suresi, 55)



tin den baş ka sı nı mı göz le mek te dir ler? Sen, Al lah'ın sün ne -

tin de ke sin lik le bir de ği şik lik bu la maz sın ve sen, Al lah'ın sün -

ne tin de ke sin lik le bir dö nü şüm de bu la maz sın. (Fa tır Su re si, 43)

Ama Bi zim da ya nıl maz-aza bı mı zı gör dük le ri za man, iman la rı ken -

di le ri ne hiç bir ya rar sağ la ma dı. (Bu,) Al lah'ın kul la rı ara sın da sü -

rüp-gi den sün ne ti dir. İş te ka fir ler bu ra da hüs ra na uğ ra mış lar dır.

(Mü min Su re si, 85)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi Al lah'ın mut la ka ger çek le şe cek ve hiç bir

de ği şik li ğe uğ ra ma ya cak olan ka nu nu (sün ne ti) ge re ği, el çi le rin da ve ti ne

ica bet et me yen tüm ka vim ler, vak ti Al lah Katın da be lir len miş bir za man-

da he lak edil miş ler dir. Bu, hiç kim se nin ne de ğiş tir me ye, ne öne al ma ya,

ne de bir sa at ge cik tir me ye güç ye ti re me ye ce ği bir olay dır. Çün kü bu, her -

şe yin Ma li ki olan Rab bi mi zin, ezel de te spit et ti ği bir za man dır. Bir ayet te

şöy le buy rul mak ta dır:

(Bu,) Da ha ön ce den ge lip-ge çen ler hak kın da (uy gu la nan) Al lah'ın

sün ne ti dir. Al lah'ın sün ne tin de ke sin ola rak bir de ği şik lik bu la -

maz sın. (Ah zap Su re si, 62)
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İ n san la rın ya şam la rı na yer leş miş olan ba tıl sis te mle ri or ta dan kal dır -

mak ve Allah'ın hak di ni ni yay mak ama cıy la her top lu ma el çi ler

gön de ril miş tir. El çi ler Al lah'a şirk ko şan ve in ka rı bir ya şam tar zı ha li ne

ge ti ren in san la rı tür lü yol lar la Al lah'a iman et me ye ve İs lam ah la kı na uy -

ma ya da vet et miş ler dir. An cak ta rih bo yun ca ba tıl din ler top lum la ra çok

kök lü şe kil de yer leş miş tir. Ka vim ler için de hak di ni be nim se me yen ve ba tıl

di ni çok şid det li şe kil de sa vu nan in san lar ol muş tur. Na sıl ki Al lah'ın el çi le-

ri hak kı ge çer li kıl mak is te miş ler se, in kar cı lar da ba tı lı ya ni din siz li ği, ah -

lak sız lı ğı, zul mü ge çer li kıl ma ya ça lış mış lar dır. Bu in san lar, Al lah'ın el çi le -

ri nin in san lar üze rin de oluş tur duk la rı olum lu et ki yi or ta dan kal dır mak ve

in san la rın din ah la kı na ta bi ol ma la rı nı en gel le mek için ça ba har ca mış lar dır.

İn kar cı top lu luk lar hak kı ge çer siz kıl mak için çe şit li yol lar de ne miş -

ler dir. Halk la rı nın el çi le re rağ bet et me le ri ni en gel le mek için if ti ra lar  at mış,

pey gam ber le re tu zak lar kur muş lar dır. El çi ye ol du ğu gi bi, el çi nin ge tir di ği

hak ki ta ba da kar şı çık mış, in san la rın Al lah'ın ki ta bı nı oku ma la rı nı en gel -

le me ye ça lış mış lar dır. Bu nun için ge rek ti ğin de şid det kul lan mak tan da çe -

kin me miş ler dir. Ör ne ğin, Nuh kav mi nin, Hz. Nuh'un teb li ği ni en gel le mek

için yap tı ğı mü ca de le bir ayet te şu şe kil de ta rif edi lir:

Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la dı ve ken di le rin den

son ra (sa yı sı çok) fır ka lar da. Her üm met, ken di el çi le ri ni

(sus tur mak için) ya ka la ma ya yel ten di. Hak kı, onun la yü rür -

lük ten kal dır mak için, 'ba tı la-da ya na rak' mü ca de le ye gi riş -

AA
d
n
a
n
 O

k
ta

r 
(H

a
ru

n
 Y

a
h
y
a
)

131

Biz elçileri, müjde vericiler ve uyarıcılar olmak
dışında (başka bir amaçla) göndermeyiz. İnkar
edenler ise, hakkı batıl ile geçersiz kılmak için
mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve
uyarıldıklarını (azabı) alay konusu edindiler.

(Kehf Suresi, 56)
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ADNAN OKTAR: “Biz elçileri, müjde vericiler ve uyarıcılar olmak

dışında (başka bir amaçla) göndermeyiz.” (Kehf Suresi,  56) Müjde veri-

yorlar. İttihad-ı İslam müjdesi veriyorlar. Hz. İsa Mesih (as)’ın müjdesini veri-

yorlar, cennet müjdesi veriyorlar ve uyarıyorlar ümmetleri.

“İnkar edenler ise, hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele edi-

yorlar.“ (Kehf Suresi,  56) Batıl nedir? Geçersiz bilgiler. Darwinistler, mater-

yalistler gece gündüz çalışma yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? “İnkar eden-

ler ise, hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar.“ Batıl

geçersiz. Bilimsellikten uzak, mantıksız şeyler ile geçersiz kılmak için hak olanı

geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Ona para veriyorlar, imkan veriyorlar,

salonlar tutuyorlar, üniversiteler açıyorlar, okullar açıyor uğraşıyor. Mücadele

ediyorlar.

“Onlar Benim ayetlerimi ve uyarıldıklarını (azabı)” uyarıldıkları

her şeyi “alay konusu edindiler” diyor Allah. Açın bakın internette, alay

konusu ediniyorlar. Diyor ki Allah onun nedeni için; “Biz gerçekten, kalpleri

üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde kıldık.” Yani

“Niye anlayamıyor?” diyorlar, halbuki “Ben öyle yarattım onları zaten”

diyor Allah. Bu da, ledün ilmi. “Kulaklarına bir ağırlık koyduk” diyor

Allah. “Sen onları hidayete çağırsan bile” anlatsan, delillendirsen bile

“onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar.” Sonsuz ne demek? “Ben

onları öyle yarattım” diyor, sonsuzluğun anlamı bu. “Böyle yaratıldılar

onlar” diyor Allah. Yani 1 trilyon, 2 trilyon geçse de değişmiyor. Sonsuza

kadar böyledir diyor Allah. Bu çok manidar yani sonsuza kadar böyle

olması. Ahir zamanın ne kadar acımasız olduğuna da Kuran işaret

ediyor. Çünkü Kehf Suresi, ahir zamanı anlatır daha çok. Ağırlıklı

olarak ahir zamanı anlatır. (A9 TV, 4 Kasım 2013)



ti ler. Ben de on la rı ya ka la dım. Ar tık Be nim ce za lan dır mam

na sıl mış? (Mü min Su re si, 5)

Al lah'ın yu ka rı da ki aye tin de be lirt ti ği gi bi in kar cı la rın yap tı ğı

mü ca de le ba tıl bir mü ca de le dir ve so nu mut la ka hüs ran dır. Al lah, on la rı

hiç bir za man ba şa rı ya ulaş tır ma mış tır ve bun dan son ra da ulaş tır ma ya -

cak tır. Rab bi miz, in san la rı hak din den uzak laş tır ma ya ça lı şan la rı, ka der de

tes pit et ti ği en ha yır lı va kit te şid det li bir azap la ce za lan dı ra cak tır. Ba tı lın

pe şin den gi dip, hak kı in kar eden le rin dün ya ha ya tın da ki son la rı bü yük

bir ka yıp ken, ahi ret te ki son la rı ise çok da ha bü yük bir hüs ran  ola cak tır.

Ku ran'da Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

Gök le rin ve ye rin mül kü Al lah'ın dır. Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı

gün, (iş te) o gün, ba tıl da olan lar hüs ra na uğ ra ya cak lar dır. (Ca si ye

Su re si, 27)

Kehf Su re si'nin 56. aye tin de dik kat çe ki len bir di ğer ko nu ise, in kar

eden le rin Al lah'ın ayet le riy le ve yak laş mak ta olan ce hen nem aza bıy la alay

et me le ri dir. 

Bu ki şi le rin Al lah'ın ayet le ri ni in kar et me le ri nin en önem li ne den le rin -

den bi ri ise bü yük len me için de ol ma la rı dır. Tek is te dik le ri Al lah'ın adı nın

hiç anıl ma ma sı, kim se nin İs lam ah la kı na iti bar et me me si dir. Çün kü an cak

böy le bir or tam da ken di çir kin ah lak la rı nı sür dü re bi le cek, an cak ken di le ri

gi bi ki şi ler in ço ğun luk ta ol du ğu bir or tam da ra hat ede bi le cek ler dir. Ya ra tı -

lış de lil le ri ni in kar ede rek ve ya açık ça Al lah'ın gü cü nü gör mez lik ten ge le -

rek ra hat la ya bi le cek le ri ni zan ne der ler. Bu, öy le si ne bü yük bir akıl sız lık tır

ki çok açık olan de lil ler da hi bu in san la rın iman et me le ri ne ye ter li ol maz.

On lar Al lah'ı ve di ni in kar ede rek, ken di le rin ce üs tün lük el de ede cek le ri ni,

çev re le rin de ki in san la rın gö zün de bü yü ye cek le ri ni dü şü nür ler. Oy sa çev -

re le rin de ki in san lar da Al lah'ın ya rat tı ğı ve O'na kar şı muh taç olan, aciz

var lık lar dır.

Üs te lik böy le si ne ki bir len me le ri ne se bep olan şey ler yi ne Al lah'ın

ken di le ri ne ver di ği özel lik ler dir. İn sa na ze ka yı, fi zik sel gü cü, mad di

im kan la rı, gü zel li ği ve ren Al lah'tır. İn san lar sa hip ol duk la rı her şe yi

Al lah'a borç lu dur lar. Fa kat akıl la rı nı ve vic da nla rı nı kul lan ma yan -

lar Rab bi mi ze şük ret mek ye ri ne alay cı lı ğı ter cih eder ler. 
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Ku ran'da bu ki şi le rin Al lah'ın ayet le ri ni duy duk la rın da he men alay -
lı sö ze dal dık la rın dan bah se di lir. Ör ne ğin Tev be Su re si'nde "Bir su re in -
di ril di ğin de on lar dan ba zı sı: "Bu, han gi ni zin ima nı nı art tır dı?" der.
An cak iman eden le re ge lin ce; on la rın ima nı nı ar tır mış tır ve on lar müj -
de leş mek te dir ler." (Tev be Su re si, 124) şek lin de bil di ri lir. An cak on la rın
alay cı ta vır la rı mü min le rin mo ral le ri ni bo zup, şevk le ri ni kır maz. Tam ak -
si ne şevk le ri ni ar tı rır, iman la rı na güç ka tar. İn kar cı la rın bu an la yış sız lı ğı
ve ayet le re olan çar pık yak la şım la rı  bir baş ka Ku ran aye tin de şöy le ha ber
ve ri lir:

Şüp he siz Al lah, bir siv ri si ne ği de, on dan üs tün ola nı da, (her han -

gi bir şe yi) ör nek ver mek ten çe kin mez. Böy le ce iman eden ler,

kuş ku suz bu nun Rab le rin den ge len bir ger çek ol du ğu nu bi lir ler;

in kar eden ler ise, "Al lah, bu ör nek le ne yi amaç la mış?" der ler. (Oy -

sa Al lah,) Bu nun la bir ço ğu nu sap tı rır, bir ço ğu nu da hi da ye te er di -

rir. An cak O, fa sık lar dan baş ka sı nı sap tır maz. (Ba ka ra Su re si, 26) 

Yu ka rı da ki ayet te dik kat çe kil di ği gi bi, Al lah'ın bir aye tin de "siv ri si -

nek"ten bah set me si nin hik me ti ni in kar cı lar an la ma mış lar dır. İçi -

ne düş tük le ri kav ra yış ek sik li ği se be biy le "Al lah bu ör nek le

ne yi amaç la mış?" di ye rek, ken di le rin ce alay cı bir tu tum gös -

ter miş ler dir. An cak bu gün bi lim, ki mi akıl sız in san la rın
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"siv ri si nek" di ye rek kü çüm se dik le ri can lı la rın as lın da pek çok

mu ci ze vi özel lik le re sa hip ol duk la rı nı or ta ya çı kar mış tır. (De tay lı

bil gi için bkz. Siv ri si nek Mu ci ze si, Ha run Yah ya) Al lah bu can lı da ki ola ğa -

nüs tü özel lik le re bun dan 1400 yıl ön ce de dik kat çek miş tir ve o dö ne min

in kar cı la rı bu bil gi ler den yok sun ol duk la rı için sarf et tik le ri alay cı söz ler le

kü çük du ru ma düş müş ler dir.

Müslümanların ibadetlerine gösterdikleri titizlikle alay et mek in kar cı -

lar ara sın da çok yay gın dır. Al lah bir aye tin de in kar cı la rın ser gi le dik le ri bu

akıl sız ca dav ra nı şı şöy le ha ber ver miş tir:

On lar, siz bir bi ri ni zi na ma za ça ğır dı ğı nız da onu alay ve oyun (ko -

nu su) edi nir ler. Bu, ger çek ten on la rın akıl er dir me yen bir top lu luk

ol ma la rın dan dır. (Ma ide Su re si, 58)

Al lah Kuran'da oruç, 5 vakit namaz, tesettür gibi ibadetleri insanlara

farz kıl mış tır ve müminler de bunları büyük bir titizlikle yerine getirirler.

Pey gam be ri miz (sav) de ha dis-i şe rif le rin de iba det le rin öne mi ne ve ti tiz lik

gös te ril me si ge rek ti ği ne dik kat çek miş tir. Ör ne ğin 5 va kit na ma zın öne -

miy le il gi li ola rak Ebu Hu rey re (r.a.)’den ri va yet edi len bir kud si ha di sin-

de Re su lul lah şöy le bu yur mak ta dır: 

“Beş va kit na maz lar, ge le cek haf ta ya ka dar cüm’a, ge le cek se ne ye ka -

dar ra ma zan, bü yük gü nah lar dan sa kı nı lır sa, ara la rın da ki ha ta lar için

ke fa ret tir ler.”(Müs lim) (Ri ya zü’s Sa li hin, İma mı Ne ve vi, çe vi ren:

Meh met Em re, Be dir ya yı ne vi, sf. 698)  

Al lah, di ni in kar et me ya nıl gı sı na dü şen in san la rın alay cı ta vır la rı

hak kın da da ha pek çok ayet in dir miş tir. Ve mü min le re de bu tarz ko nuş -

ma lar la kar şı laş tık la rın da na sıl bir tu tum iz le me le ri ge rek ti ği ni de şöy le

öğüt le miş tir:

Ayet le ri miz ko nu sun da 'alay lı tar tış ma la ra da lan lar:' -on lar bir baş -

ka sö ze ge çin ce ye ka dar- on lar dan yüz çe vir… (Enam Su re si, 68)

Al lah'ın di ni ni ve el çi le ri ni in kar eden le rin, on la rı alay ko -

nu su ha li ne ge ti ren le rin ahi ret gü nün de ki so nu ise bir ayet te şu

şe kil de bil di ri lir:
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E l çi le ri n yap tık la rı apa çık da vet le re ve ha tır lat ma la ra rağ men in san la -

rın çok bü yük bir bö lü mü ayet ler den yüz çe vi rir. An cak     Al lah'ın

bu aye tin de de ha ber ver di ği gi bi on la rın bu in kar la rı da Al lah'ın di le me -

siy le ve em riy le ger çek leş mek te dir. Bu ki şi le rin in kar için de ol ma la rı, alay -

la rı ve an la yış sız lık la rı on lar için be lir len miş bir ka der dir. An la mak için ne

ka dar ça ba sarf et se ler, ne ka dar ira de gös ter se ler de bu nu ba şa ra maz lar.

On lar da ka der le ri ni ya şa mak zo run da dır lar. 
Hi da ye ti ve ren an cak Al lah'tır. Ve Al lah in ka rı bu ki şi le rin ka der le ri -

ne yaz mış tır. Do la yı sıy la hiç bir da ve tin ya da teb li ğin bu in san lar üze rin-
de     Al lah di le me dik çe et ki et me si müm kün de ğil dir. Al lah on la rın inan -
ma la rı nı kalp le ri ne per de in di re rek en gel le miş tir. Ayet ler de şu şe kil de bil -
di ri lir:

On lar dan se ni din le yen ler var dır; oy sa Biz, onu kav ra yıp an la ma la -

rı na (bir en gel ola rak) kalp le ri üze ri ne kat kat ör tü ler ve ku lak la -

rın da bir ağır lık kıl dık. On lar, han gi 'apa çık-bel ge yi' gör se ler, yi ne

ona inan maz lar... (Enam Su re si, 25)

Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin

üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 7)

Al lah bu in san la rın "son su za ka dar" inan ma ya cak la rı nı Ku ran'da
bil dir miş tir. Rab bi miz bu ayet le biz le re ka de rin de ğiş me si nin as la
müm kün ol ma dı ğı nı, -biz ne ka dar ça ba har ca sak da- bir in sa nın
ka de ri nin dı şın da hiç bir şey ya şa ya ma ya ca ğı nı ha tır lat mak ta dır.
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Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı
zaman, sırt çeviren ve ellerinin önden

gönderdikleri (amelleri)ni unutandan daha zalim
kimdir? Biz gerçekten, kalpleri üzerine onu
kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde
(gerdik), kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen
onları hidayete çağırsan bile, onlar sonsuza

kadar asla hidayet bulamazlar. (Kehf Suresi, 57)
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A yet te Al lah'ın kul la rı üze rin de ki son suz şef kat ve mer ha me ti ha tır -

la tıl mak ta dır. Rah man olan Al lah son suz mer ha me ti ni ve lüt fu nu

gö rü nen ya da gö rün me yen her şey de te cel li et ti rir. İn sa nın so lu du ğu ha va -

dan ye di ği ye me ğe, kal bi nin her an at ma sın dan do ğa da ki ku sur suz

gü zel lik le re ka dar her bir de tay Al lah'ın kul la rı üze rin de ki son suz mer ha -

me ti nin bir te cel li si dir. Tüm in san lar Al lah'ın rah me tiy le can lı lık bu lup,

Al lah'ın rah me tiy le ha yat la rı nı de vam et ti rir ler.

İn san lar dan bu ni met le ri gö ren, ya ra tı lış ama cı nı kav ra ya rak Al lah'a

kul  luk eden ler ol du ğu gi bi nan kör lük ede rek O'ndan yüz çe vi ren ler de var -

dır.  Al lah dün ya ha ya tın da ni met le ri ni tüm in san la ra ek sik siz ola rak sun -

mak ta dır. İman et me yen ler, mü na fık lar ve müş rik ler de dün ya ha ya tın da

so lu duk la rı ha va, iç tik le ri su da hil ol mak üze re giz li açık tüm ni met ler den

fay da la nır lar. Al lah mü min le re ver di ği gi bi on la ra da mal-mülk, için de otu -

ra cak la rı gü zel ev ler ve soy la rı nı de vam et ti re cek le ri ev lat lar ve rir. On la rı da

gü zel rı zık lar la bes ler. On la ra da sağ lık, güç ve gü zel lik ve rir. 

Al lah dün ya ha ya tın da in kar eden le ri bel ki di ne dö ner ler,

dü şü nüp ak le der ler ve bel ki şük re der ler di ye bu ni met ler den

ya rar lan dır mak ta dır. Fa kat bu ya rar lan dır ma sa de ce dün ya

ha ya tın da dır. Ahi ret te ise bü tün ni met ler, bun la rı Al lah'a ya -

Senin Rabbin rahmet sahibi (ve) bağışlayıcıdır.
Eğer, kazandıklarından dolayı onları (azabla)

yakalasaydı, şüphesiz onlara azabı (bir an önce)
çabuklaştırırdı. Hayır, onlar için bir buluşma
zamanı vardır, onun dışında asla başka bir

sığınak bulamayacaklardır. 
(Kehf Suresi, 58)



kın laş mak ve O'nun rı za sı nı ara mak için kul la nan ve O'na şük -

re den mü min le re ait tir. Çün kü Al lah Ra him dir ve O, cen ne ti yal -

nız ca mü min kul la rı na müj de le miş tir. Ayet ler de bu ko nu da şöy le

buy rul mak ta dır:

An cak tev be eden, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan lar (on la rın

dı şın da dır); iş te bun lar, cen ne te gi re cek ler ve hiç bir şey le zul me uğ -

ra tıl ma ya cak lar.

Adn cen net le ri (on la rın dır) ki, Rah man (olan Al lah, onu) Ken di

kul la rı na gayb tan va det miş tir. Şüp he siz O'nun va'di ye ri ne ge le -

cek tir. (Mer yem Su re si, 60-61)

Kehf Su re si'nin bu ra da açık la dı ğı mız aye tin de vur gu la nan bir di ğer

ko nu ise, Al lah'ın aza ba uğ ra ta ca ğı her top lum için be lir len miş bir za ma n

ol du ğu dur. Her in sa nın ve her top lu lu ğun han gi gün, han gi sa at, ne şe kil-

de bir azap la kar şı la şıp he lak ola ca ğı Al lah Katın da bel li dir. Al lah, "Üm -

met ler den hiç bi ri, ken di si ne tes pit edil miş ece li ne öne ala bi lir, ne er te -

le ye bi lir." (Mü mi nun Su re si, 43) aye tiy le bu ger çe ği bil dir miş tir.

Ül ke le ri he la ka uğ ra ta cak olan bir dep re min, se lin, ka sır ga nın ya da

her han gi bir aza bın ge liş vak ti, şid de ti, ne ka dar sü re ce ği, na sıl bir et ki

mey da na ge ti re ce ği Al lah'ın ka der de tak dir et ti ği ha liy le bel li dir. Tüm za -

man la rı ku şa tan Rab bi miz, in kar ede rek he sap gü nü ne inan ma yan bu in -

san la rın ka de rin de o gü nü, hat ta da ki ka yı ve sa ni ye yi be lir le miş tir. Al lah

Ta ha Su re si'nde şu şe kil de bil di rir:

De di ki: "Hay di çe kip git, ar tık se nin ha yat ta (ha k et ti ğin ce za: "Ba -

na do ku nul ma sın") de yip ye rin men dir." Ve şüp he siz se nin için

ken di sin den as la ka çı na ma ya ca ğın (azab do lu) bir bu luş ma za ma nı

var dır. Üs tü ne ka pa nıp bel bü ke rek önün de eğil di ğin ila hı na bir

bak; biz onu mut la ka ya ka ca ğız, son ra dar ma da ğın edip de niz -

de sa vu ra ca ğız." (Ta ha Su re si, 97)
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B u ayette Allah'ın hükümlerine karşı çıkan ve bu tutumlarını değiş-

tirip tevbe etmeyen hiçbir milletin ve ülkenin baki kalamayacağına

işaret edilmektedir. Allah'a ve dine saygısı olmayan, Kuran ahlakına aykırı

hareket eden her toplum tevbe etmezse mutlaka yıkıma uğrayacak, tarih

sahnesinden silinecektir. 

Ta rih bo yun ca Al lah'ın hü -

küm le ri ne kar şı düş man ca bir po li -

ti ka yü rü ten, İs lam ah la kı na kar şı

ade ta sa vaş açan pek çok top lu luk

ol muş tur. Son 100 yıl için de dün ya -

yı kana bulayan komünist yönetim-

ler  bu nun en ya kın ör nek le ri dir.

Ko mü niz min ik ti da ra gel di ği ül ke -

ler de di ni ku rum lar or ta dan kal dı -

rıl mış, din dar hal ka kar şı çok bü -

yük bir zu lüm  po li ti ka sı yü rü tül -

müş, din adam la rı acı ma sız ca kat le -

dil miş, kut sal ki tap la rın okun ma sı

da hi ya sak lan mış tır. An cak bu re -

jim le rin hiç bi ri si ka lı cı ola ma mış tır; bu gün ge ri dö nüp bak tı ğı mız da her bi -

ri nin te ker te ker ta rih sah ne sin den çe kil di ği ne ta nık olu ruz. 

Ku ran'da da in san la ra zul met me yi bir po li ti ka ha li ne ge tir miş

pek çok kav min ör ne ği ve ril mek te dir. Bu ka vim ler den bi ri de Fi -

ra vun ve ön de ge len çev re si dir. Fi ra vun Hz. Mu sa'nın teb li ği-

ni açık ça in kar et miş, iman eden le re bü yük zu lüm ler uy gu la -

İşte ülkeler (ve onların halkları), zulmettikleri
zaman onları yıkıma uğrattık; ve yıkımları için

bir buluşma zamanı tespit ettik. 
(Kehf Suresi, 59)

Rusya'da din karşıtı komünist reji-
min yıkıp, tahıl ambarna çevirdiği

ibadethanelerden biri.



mış tır. An cak onun bas kı ve şid det ba kı mın dan güç lü olan yö ne -

ti mi de ka lı cı ol ma mış, çok bü yük bir fe la ket le yer yü zün den si lin -

miş tir. Fi ra vun'un ba şı na ge len ler ayet ler de şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Biz, İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as ker le ri az gın -

lık la ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su lar onu bo ğa cak dü ze ye

eri şin ce (Fi ra vun): "İs ra ilo ğul la rı nın ken di si ne inan dı ğı (ilah tan)

baş ka ilah ol ma dı ğı na inan dım ve ben de Müs lü man lar da nım" de -

di. Şim di, öy le mi? Oy sa sen ön ce le ri is yan et miş tin ve boz gun cu -

luk çı ka ran lar dan dın. Bu gün ise, sen den son ra ki le re bir ayet (ta ri -

hi bir bel ge, ib ret) ol man için se ni yal nız ca be de nin le kur ta ra ca ğız

(her ke se ce se di ni gös te re ce ğiz). Ger çek ten in san lar dan ço ğu, Bi -

zim ayet le ri miz den ha ber siz dir ler. (Yu nus Su re si, 90-92)

Bu gi bi za lim re jim le rin bel li bir sü re ik ti dar da kal ma la rı, zu lüm le ri -

ni bel li bir dö nem bo yun ca de vam et tir me le ri ise Al lah'ın dün ya ha ya tın-

da ya rat tı ğı im ti ha nın bir ge re ği dir. Al lah bir aye tin de Hz. Mu ham med

(sav)'e "Al lah'ı sa kın zul me den le rin yap mak ta ol duk la rın dan ha ber siz

san ma, on la rı yal nız ca göz le rin deh şet le be li re ce ği bir gü ne er te le mek -

te dir." (İb ra him Su re si, 42) şek lin de ses le ne rek, zul me den le rin mut la ka

kar şı lık gö re cek le ri ni bil dir mek te dir. Dün ya üze rin de ki bu zul mün ya ra tı -

lış hik me ti ise Ba ka ra Su re si'nde şu şe kil de açık la nır:
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Dine karşı yürütülen savaşın en
önemli delillerinden biri de yıkı-
lan mabedlerdir. Bosna'da 1993
yılında yıkılan Ferhadiye Camii. Angola’da İslam yasaklandıktan

sonra yıkılan bir cami. 



An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar dan, can lar -

dan ve ürün ler den ek silt mek le im ti han ede ce ğiz. Sa bır gös te ren le -

ri müj de le. On la ra bir mu si bet isa bet et ti ğin de, der ler ki: "Biz

Al lah'a ait (kul lar)ız ve şüp he siz O'na dö nü cü le riz." (Ba ka ra Su re-

si, 155-156)

Ayet te ay rı ca bu ül ke le rin "zu lüm le ri"nden do la yı azap la kar şı lık gör -

dük le rin den bah se dil mek te dir. Bu nok ta da Ku ran'da ki zu lüm kav ra mı nı

in ce le mek ge re kir. 

Ku ran'da zul me den le rin Al lah'a şirk ko şan, O'nun ayet le ri ni in kar

eden, el çi le ri ya lan la yan kim se ler ol duk la rı ha ber ve ri lir. Al lah "... Zul me -

den ler den baş ka sı, Bi zim ayet le ri mi zi in kar et mez." (An ke but Su re si, 49)

aye tiy le bu ger çe ği biz le re bil dir miş tir. Bu ko nu da ki ayet ler den ba zı la rı

şun lar dır:

İn kâr eden ler de di ki: "Biz ke sin ola rak, ne bu Kur'an'a ina nı rız, ne

on dan ön ce ki (in di ri le)ne." Sen o zul me den le ri, Rab le ri hu zu run da

tu tuk lan mış ola rak gör sen; sö zü (suç la ma la rı) bir bir le ri ne kar şı

evi rip-çe vi rir (bir bir le ri ne yö nel tir ler)..." (Se be Su re si, 31)

(Tu ra git me si nin) Ar dın dan Mu sa'nın kav mi süs eş ya la rın dan bö -

ğür me si olan bir bu za ğı hey ke li ni (ta pı la cak ilah) edin di ler. Onun

ken di le riy le ko nuş ma dı ğı nı ve on la rı bir yo la da yö nel tip-ilet -

me di ği ni (hi da ye te er dir me di ği ni) gör me di ler mi? Onu

(tan rı) edin di ler de, zul me den ler ol du lar. (Araf Su re si, 148)

Ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel di ği ve el çi nin hak ol du -
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Tarihte zalimliği ile bilinen diktatörlerden biri de Firavun'dur. Hz. Musa'ya ve
kavmine eziyet eden, onları dinlerinden geri çevirmek için uğraşan Firavun için
Allah'ın belirlediği kader ibret verici olmuştur. Firavun ve ordusu, Allah'ın dile-
mesiyle yarılan denizde boğulmuştur.
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Allah zalimlik yapan ve
ilahlık iddiasında bulu-

nan Firavun'a ibret
verici bir son hazırla-

mıştır. Kuran ayetlerin-
de Firavun'un başına
gelen olaylar detaylı

anlatılmıştır ve cesedi-
nin de ibret için bulu-

nacağı bildirilir.



ğu na şa hid ol duk la rı hal de, iman la rın dan son ra küf re sa pan

bir kav mi Al lah na sıl hi da ye te er di rir? Al lah, zul me den bir

kav mi hi da ye te er dir mez. (Al-i İm ran Su re si, 86)

Ayet le ri miz ko nu sun da 'alay lı tar tış ma la ra da lan lar:' -on lar bir baş -

ka sö ze ge çin ce ye ka dar- on lar dan yüz çe vir. şey tan sa na unut tu ra -

cak olur sa, bu du rum da ha tır la ma dan son ra, ar tık zul me den top lu -

luk la be ra ber otur ma. (Enam Su re si, 68)

Yu ka rı da ki ayet ler de ha ber ve ril di ği gi bi, Al lah'ın ki tap la rı nı in kar

eden ler, Al lah'tan baş ka var lık la rı ilah ola rak ka bul eden ler, el çi le rin hak

ol du ğu nu gör dük le ri hal de iman la rın dan son ra in ka ra sa pan lar, Al lah'ın

ayet le ri ile alay eden ler za lim ler dir. Rab bi mi zin Ku ran'da zu lüm ola rak ni -

te len dir di ği da ha pek çok kö tü dav ra nış var dır. Kı sa ca zu lüm, Al lah'ın em -

ret ti ği ah la kı be nim se me yen ve O'nun em ret ti ği iba det le ri ye ri ne ge tir me -

yen, Al lah'a ve di ne kar şı bü yük le nen, ahi re ti ve he sap gü nü nü in kar eden

in san la rın ve ka vim le rin tüm dav ra nış la rı dır. 

Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, Kuran'da inkar eden her kav-

min ve her insanın, hem dünya hayatında hem de ahirette çok büyük bir

azaba uğrayacağı bildirilmiştir. Allah her insana ve topluluğa öğüt alması,

yanlışını düzeltmesi, zulümden vazgeçmesi, tevbe etmesi için imkan tanır,

süre verir. Buna rağmen zulümde ısrar edenlerin durumunu ise Allah bir

ayette şu şekilde bildirir:  

İn kâr eden le ri ise, dün ya da ve ahi ret te şid det li bir azab la azab lan -

dı ra ca ğım. On la rın hiç yar dım cı la rı yok tur. (Al-i İm ran Su re si, 56)

Gö rül dü ğü gi bi ayet te zul me den her top lu lu ğun mut la ka Al lah'ın

son suz aza bıy la kar şı la şa ca ğı, dün ya ha ya tın da da aza ba uğ ra ya ca ğı bil di -

ri lir. Bu azap anı ise Kehf Su re si'nde bir "bu luş ma za ma nı" ola rak ifa de

edil miş tir. Bu an gel di ğin de zul me den top lu luk ne ka dar güç lü, ne ka dar

ka la ba lık ya da ne ka dar zor lu olur sa ol sun mut la ka yı kı la cak, yer yü -

zün den si li nip gi de cek tir. Çün kü bu, Al lah'ın bir ka nu nu dur. 

Ku ran'da dik kat çe ki len bir di ğer ko nu ise yı kım ön ce -

sin de, eğer bir ül ke hal kı top lu ola rak he lak edi le cek  se, o

kav me gön de ri len el çi ile yı kı mı yap mak la gö rev li me lek le -
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rin bir bu luş ma za ma nı ol du ğu dur. Bu bu luş ma da, el çi ve gö -

rev li me lek ler söz ko nu su ka vim için aza bın ge le ce ği anı tes pit

eder ler. Ku ran'da bu ko nu da ve ri len bir ör nek Hz. Lut'u me lek le rin

zi ya ret et me si dir. 

Hz. Lut sap kın kav mi ni uzun sü re bo yun ca iman et me ye da vet et miş,

için de bu lun duk la rı sap kın lık lar dan vaz geç me le ri için on la ra ha tır lat ma lar -

da bu lun muş tur. An cak Al lah'ın ayet le ri ni in kar eden ve ah lak sız lı ğı bir ya -

şam şek li ha li ne ge ti ren Lut kav mi, Hz. Lut'un bu da ve ti ni sü rek li red det -

miş ve in kar da di ret miş tir. Bu nun üze ri ne he lak, on la rın üze ri ne hak ol -

muş tur. Bu he lak ha be ri ni ise me lek ler Hz. Lut'a yap tık la rı zi ya ret sı ra sın-

da bil dir miş ler dir. Ayet ler de bu zi ya ret şu şe kil de ak ta rı lır:

El çi le ri miz Lut'a gel dik le ri za man o, bun lar do la yı sıy la kö tü leş ti ve

içi da ral dı. De di ler ki: "Kor ku ya düş me ve hüz ne ka pıl ma. Ka rın dı -

şın da, se ni ve ai le ni mu ha kak kur ta ra ca ğız. O ise, ar ka da ka la cak -

tır." "Şüp he siz Biz, fa sık lık yap ma la rın dan do la yı, bu ül ke hal kı nın

üs tü ne gök ten iğ renç bir azab in di re ce ğiz." (An ke but Su re si, 33-34)

Böy le lik le el çi ler Lut ai le si ne gel dik le rin de, (Lut) De di ki: "Siz ler

ger çek ten ta nın ma mış bir top lu luk su nuz." "Ha yır" de di ler. "Biz sa -

na, on la rın hak kın da kuş ku ya ka pıl dık la rı şey le gel dik." "Sa na ger -

çe ği ge tir dik, biz şüp he siz doğ ru söy le yen le riz." "He men ai le ni ge -

ce nin bir bö lü mün de yo la çı kar, sen de on la rın ar dın dan git ve siz -

den hiç kim se ar ka sı na bak ma sın; em ro lun du ğu nuz ye re gi din."

(Hicr Su re si, 61-65)

Ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi el çi ler Hz. Lut'u zi ya ret le rin de ona, ola -

cak olan yı kı mı bil dir miş ve aza bın "vu ruş anı"nı be lir le miş ler dir. Bu za -

man Hz. Lut'un kav mi için "tan ye ri nin ağar ma vak ti" ola rak be lir len miş ve

ayet ler de şöy le ha ber ve ril miş tir:

Öm rü ne an dol sun ki, on lar, sar hoş luk la rı için de kör-ser sem di ler.

Der ken, tan ye ri nin ağar ma vak ti ne gir dik le rin de on la rı (o kor -

kunç ve da ya nıl maz) çığ lık ya ka la dı. Anın da (yurt la rı nın)

üs tü nü al tı na çe vir dik ve üzer le ri ne bal çık tan pi şi ril miş taş

yağ dır dık. El bet te bun da 'de rin bir kav ra yı şa sa hip olan lar'

için ger çek ten ayet ler var dır. (Hicr Su re si, 72-75)
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Geçmişte Lut kavminin
yaşadığı tahmin edilen

Lut gölu ve çevresi.
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B u ayet te kul la nı lan "genç" ke li me si ile, bir iş ya pı lır ken genç in san -

lar ın da yar dı mı nı al ma nın ve on lar la bir lik te ha re ket et me nin öne -

mi ne işa ret edi li yor ola bi lir. 

Genç le rin yaş la rı nın ge tir di ği ener ji le ri ni, di na mizm le ri ni, güç le rin i, şevk

ve he ye can la rı nı Al lah rı za sı için ha yır iş le rin de kul lan ma la rı nı teş vik et mek

ge rek li dir. Ni te kim ayet ler de de bu ko nu ya dik kat çe kil mek te, Hz. Mu sa'ya

kav min den sa de ce bir bö lüm gen cin iman et ti ğin den bah se dil mek te dir:

So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den (genç le rin den)

baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin ken di le ri ni be la la ra çarp -

tır ma la rı kor ku suy la- iman eden ol ma dı. Çün kü Fi ra vun, ger çek ten

yer yü zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten öl çü yü ta şı ran lar -

dan dı. (Yu nus Su re si, 83)

Kehf Su re si'nin 60. aye tin de dik kat çe ki len bir di ğer ko nu ise Hz. Mu -
sa'nın üze rin de dur du ğu bu luş ma ye ri dir. Hz. Mu sa çık tı ğı yol cu luk ta bir ki -
şiy le bu luş ma yı he def le mek te dir ve ken di si ne bu bu luş ma ye ri nin "iki de ni -
zin bir leş ti ği bir böl ge" ola rak bil di ril di ği an la şıl mak ta dır.  Hz. Mu sa'nın bah -
set ti ği yer de dün ya üze rin de bu ta ri fe uyan böl ge ler den her han gi bi rin de bu -
lu na bi lir. 

Ayet te ha ber ve ri len "uzun za man lar ge çi re ce ğim" ifa de si ise bu luş ma
ye ri nin ke sin ola rak be lir len di ği ne dik kat çek mek te dir. Çün kü Hz. Mu sa
baş ka bir ye re de ğil, çok uzun za man geç se bi le, mut la ka da ha ön ce den be -

lir le nen o ye re git me si ge rek ti ği ni bil mek te dir. Bu luş ma nın baş ka
bir yer de ol ma sı müm kün de ğil dir. İki de ni zin bir leş ti ği yer de

bu lu şa cak la rı ke sin dir ve bu, bu luş ma nın bir şar tı ola rak bil di -
ril miş tir. Bu ne den le Hz. Mu sa ara dan ne ka dar sü re ge çer se
geç sin, bu me ka na ulaş mak için ça ba sarf ede cek ve ge re kir se

ora da bek le ye cek tir. 

Hani Musa genç yardımcısına demişti: "İki
denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar

gideceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim." 
(Kehf Suresi, 60)
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A yet ten Hz. Mu sa ve genç yar dım cı sı nın yan la rın da ye mek üze re

bir ba lık ge tir dik le ri an la şıl mak ta dır. An cak he nüz ye me va kit le ri

gel me den ev vel, Allah bu ba lı ğı iki si ne bir den unut tur muş, ba lık da on -

la rın unut tuk la rı bu an da akın tı ya doğ ru gi dip, yan la rın dan uzak laş mış -

tır. 

Bir in sa nın ken di ira de siy le bir ko nu yu unut ma sı ya da yi ne ken di

ira de siy le her han gi bir şe yi ha tır la ma sı ke sin lik le müm kün de ğil dir. Bu -

ra da da on la ra ba lı ğı unut tu ran Al lah'tır. Bu nu unut ma la rı her iki si nin de

ka der le rin de, on lar da ha dün ya ya gel me den çok ön ce ya zıl mış tır. Du rum

böy le ol du ğu için, on lar ne ka dar ira de gös ter se ler, ne ka dar ha tır la ma ya

ça lış sa lar da Al lah di le me dik çe her han gi bir şe yi ha tır la ma la rı ke sin lik le

müm kün de ğil dir. Al lah di le di ği za man, di le di ği ka da rıy la bu ola yı ha tır -

la ya bi lir ler ve yi ne Al lah'ın di le me siy le bu ola yı ha fı za la rın da tu ta bi lir ler. 

An cak bu unut ma nın pek çok hik met le ri var dır. Al lah bir ha yır ve

hik met üze ri ne iki si ne bir den yi ye cek le ri ni unut tur muş tur. Hz. Mu sa'nın

iki de ni zin bir leş ti ği ye re gel me si nin ne de ni, Kehf Su re si'nin de va mın da

hak kın da bil gi ler ve ri len önem li ve kut lu bir şa hıs la gö rüş mek tir. Ka der -

de be lir len miş bu ye re ulaş mak için Hz. Mu sa ve genç yar dım cı sı uzun

za man ge çir miş ler dir. An cak bu bu luş ma nın tam ye ri ne ula şa bil mek için

da ha faz la de ta ya ih ti yaç la rı var dır. Çün kü iki de ni zin bir leş -

ti ği yer ola rak ifa de edi len me kan ge niş bir ala nı ifa de et mek -

te dir. Böy le ge niş bir ala nın han gi nok ta sın da bu lu şa cak la rı -

nı bil me den, ara dık la rı ki şi yi bul ma la rı çok zor ola bi lir. 

Böylece ikisi, iki (deniz)in birleştiği yere
ulaşınca balıklarını unuttular; (balık)

denizde bir akıntıya doğru (veya bir menfez
bulup) kendi yolunu tuttu. 

(Kehf Suresi, 61)



İş te bu aşa ma da ba lı ğın ka çı şı nın bir hik me ti or ta ya çık mak ta dır. Bu

ka çış açık bir işa ret tir. Çün kü ba lık, ara dı ğı kut lu şa hıs ile Hz. Mu sa'nın

bu lu şa cak la rı ye rin de ta yı nın tes pi tin de bir gö rev üst len miş tir. Mu sa Pey -

gam ber ve yar dım cı sı nın unut ma sı so nu cu ba lı ğın kaç tı ğı yer, on la rın bu -

luş ma nok ta sı nı be lir le mek te dir. Al lah bu bu luş ma nın nok ta ta yi ni ni, ba lı -

ğın ka çı şı nı ve si le kı la rak ger çek leş tir mek te dir.

Bu ayet le ge nel ola rak bu luş ma ye ri be lir len me sin de nok ta ta yi ni nin

öne mi ne de işa ret edil miş tir. Kehf kıs sa sın da bil di ri len bu olay da bu -

luş ma ye ri, iyi akıl da ka la cak, önem li bir ala met le be lir len miş tir.

Ge nel bu luş ma lar da da böy le ke sin bir nok ta ta yi ni ya pıl ma sı

önem li dir. Bu, hem ak sak lık la rı or ta dan kal dı ra cak, hem va kit

kay bı nı ön le ye cek, hem de bu lu şa cak ki şi le re bir ko lay lık sağ -

la ya cak tır.
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A yet te, Hz. Mu sa ile genç yar dım cı sı nın, ara dık la rı ye ri geç tik ten son -

ra yo rul duk la rı ve ye mek ye me ih ti ya cı his set tik le ri ha ber ve ril mek -

te dir. Ye mek le ri ni ha zır la mak

is te dik le rin de ise ba lık akıl la rı -

na gel miş ve böy le ce ba lı ğı

unut tuk la rı nı an la mış lar dır. 

Al lah on la ra ilk ön ce ba lı -

ğı unut tur muş, da ha son ra da

ka der le rin de be lir len miş bir

an da on la rın bu unut tuk la rı

ko nu yu ha tır la ma la rı nı sağ la -

mış tır. Bu ha tır la ma ile de bu -

luş ma ye ri ne ve bu lu şu la cak

nok ta ya dik kat le ri ni çek miş tir. 

Al lah'ın bu luş ma ye ri ni tes pi tin de, Hz. Mu sa ve yar dım cı sı nın akıl -

la rı na mut la ka ge le cek olan ba lı ğı seç me si önem li dir. Çün kü on lar, uzun

yol cu luk son ra sı mut la ka yo ru la cak ve acı ka cak lar dır. Bu, ger çek leş me si

Al lah'ın iz niy le ke sin bir olay dır. Ve acık tık la rı an da yan la rın da ye mek

için ge tir dik le ri ba lı ğa yö nel me le ri de mut la ka ger çek le şe cek bir

olay dır. Acık tı ğın da ye mek ye mek her in san için za ru ri bir ih -

ti yaç tır. An la şıl mak ta dır ki, Al lah'ın bu luş ma nok ta sı nın ta -

yi nin de yan la rın da yi ye cek ola rak bu lun dur duk la rı ba lı ğı

seç me si nin hik met lerin den bi ri de bu  ola bi lir.

(Varmaları gereken yere gelip) Geçtiklerinde
(Musa) genç-yardımcısına dedi ki: "Yemeğimizi
getir bize, andolsun, bu yaptığımız-yolculuktan

gerçekten yorulduk." 
(Kehf Suresi, 62)



KK
eh

f 
S

u
re

si
'n

d
en

 G
ü
n
ü
m

ü
ze

 İ
şa

re
tl
er

150



151

AA
d
n
a
n
 O

k
ta

r 
(H

a
ru

n
 Y

a
h
y
a
)

A yet ler de Hz. Mu sa ve yar dım cı sı nın ba lı ğı unut tuk la rı nı an la yın -

ca, kay bet tik le ri nok ta yı da ha tır la dık la rı be lir til mek te dir. Bu yer

ise, Hz. Mu sa'nın söz le rin den an la şıl dı ğı na gö re bir ka ya lık tır. İki de ni-

zin bir leş ti ği yer de ki ka ya lık nok ta, Hz. Mu sa'nın bah si ge çen kut lu ki şi

ile bu lu şa ca ğı yer dir. Hz. Mu sa ba lık ve si le siy le, Hz. Hı zır ol du ğu tah -

min edi len kut lu şa hıs ile bu lu şa cak la rı ye ri tam ola rak tes pit ede bil miş -

tir. Bun dan son ra ise ba lı ğın gö re vi bit miş ve ba lık da de niz de yo lu nu

tut muş tur. 

Bu ayet te ay rı ca, Hz. Mu sa'nın genç yar dım cı sı, ba lı ğın ye ri ni ken -

di si ne unut tu ra nın şey tan ol du ğu nu be lirt mek te dir. Şey ta nın unut tur ma

et ki si di ğer ayet ler de şu şe kil de geç mek te dir:

Ayet le ri miz ko nu sun da 'alay lı tar tış ma la ra da lan lar' -on lar bir

baş ka sö ze ge çin ce ye ka dar- on lar dan yüz çe vir. Şey tan sa na

unut tu ra cak olur sa, bu du rum da ha tır la ma dan son ra, ar tık zul me -

den top lu luk la be ra ber otur ma. (Enam Su re si, 68)

İki sin den kur tu la ca ğı nı san dı ğı ki şi ye de di ki: "Efen di nin

ka tın da be ni ha tır la." Fa kat şey tan, efen di si ne ha tır lat -

ma yı ona unut tur du, böy le ce da ha ni ce yıl lar (Yu suf)

zin dan da kal dı. (Yu nus Su re si, 42)

(Genç-yardımcısı) Dedi ki: "Gördün mü, kayaya
sığındığımızda, ben balığı unuttum. Onu

hatırlamamı şeytandan başkası bana
unutturmadı; o da şaşılacak tarzda denizde

kendi yolunu tuttu." (Musa) Dedi ki: "Bizim de
aradığımız buydu." Böylelikle ikisi izleri

üzerinde geriye doğru gittiler. 
(Kehf Suresi, 63-64)



An cak bu ra da önem li bir ha tır lat ma da ha yap mak ge re kir: Şey -

ta nın tek ba şı na hiç bir gü cü yok tur. Şey ta na, bir in san da unut ma gi -

bi olum suz bir et ki oluş tur ma gü cü nü ve ren Al lah'tır. Al lah, tüm gü cün ve

kuv ve tin tek sa hi bi dir. Al lah'ın iz ni dı şın da hiç bir var lı ğın ken di ira de siy le

bir iş ger çek leş tir me si müm kün de ğil dir. Al lah "... O'nun, al nın dan ya ka la -

yıp-de net le me di ği hiç bir can lı yok tur..." (Hud Su re si, 56) aye tin de bil di ril -

di ği gi bi, tüm var lık la rın tüm fi il le ri ni kont rol eden dir. Do la yı sıy la Hz. Mu -

sa'ya ve yar dım cı sı na ba lı ğı unut tu ran da as lın da şey tan de ğil, şey tan da

da hil ol mak üze re ka inat ta ki tüm var lık la rın ye ga ne ha ki mi olan Yü ce

Al lah'tır. Ni te kim ba lı ğın unu tul ma sı Hz. Mu sa ve yar dım cı sı için ha yır lı

bir olay ol muş, Al lah'ın be lir le di ği ka der bu şe kil de ha yır la iş le miş tir.

Kehf Su re si'nin 64. aye tin de ise Hz. Mu sa ve genç ar ka da şı nın, ba lı ğın

kaç tı ğı ka ya lık ye rin bu luş ma nok ta sı ol du ğu nu fark et tik le ri an la şıl mak ta -

dır. Bu nu an la yın ca da ha tır la dık la rı bu me ka na doğ ru yo la ko yul muş lar dır.

Ayet te ge çen "ge ri ye doğ ru git ti ler" ifa de si de da ha ön ce ge çip, ba lı ğı unut -

tuk la rı ka ya lı ğa doğ ru git tik le ri ni gös ter mek te dir. Çün kü ye ni bir ye re git -

me mek te, da ha ön ce git tik le ri bir ye re tek rar dön mek te dir ler.
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Ö n ce ki bö lüm ler de de açık la dı ğı mız gi bi Al lah kul la rı na kar şı son suz

mer ha met sa hi bi dir, Rah man ve Ra him'dir. Hz. Mu sa'nın bu luş mak

üze re yo la çık tı ğı Hz. Hı zır ise Al lah'ın ken di si ne rah met ver di ği bir ki şi -

dir. Ya ni Al lah'ın Rah man ve Ra him sı fa tı Hz. Hı zır üze rin de te cel li et mek -

te dir. Al lah, Hz. Hı zır'a Ken di Katın dan üs tün bir ilim ver miş  ve onu üs -

tün bir kul kıl mış tır. Kıs sa nın de va mın da da Hz. Hı zır'ın üs tün mer ha met

an la yı şı nın pek çok ör ne ği ni gö re ce ğiz. 

Bu nok ta da Ku ran'da ki mer ha met an la yı şı nın da üze rin de dur mak

ge re kir. Al lah'ın, "Son ra iman eden ler den, sab rı bir bir le ri ne tav si ye

eden ler den, mer ha me ti bir bir le ri ne tav si ye eden ler den ol mak. İş te bun -

lar, sağ ya nın adam la rı dır" (Be led Su re si, 17-18) ayet le rin de de be lirt ti ği

gi bi mer ha met li ol mak, bir mü min özel li ği dir.

Ha yat la rı nı Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma ya ada yan mü min ler, Al lah'ın

bu hük mü nü ek sik siz ve ku sur suz ola rak ye ri ne ge tir me ye ça lı şır lar. On -

la rın mer ha met an la yış la rı nın te me lin de Al lah'a olan sa mi mi iman la rı ya -

tar. Mü min ler, Al lah'ın iz ni dı şın da hiç bir ola yın ger çek leş me ye ce ği ni ve

O'nun ken di le ri ne ba ğış la dık la rı na ne ka dar muh taç ol duk la rı nı bi lir ler.

Do la yı sıy la, bu kav ra yış tan kay nak la nan bir te va zu ya sa hip tir ler. Te va zu

sa hi bi ol ma yan bir in san ger çek an lam da mer ha met li de ola maz. Çün kü

yal nız ca ken di si ni dü şü nür ve ken di çı kar la rı, ken di nef si nin is tek le ri

her kes ten ön ce ge lir. Bu ne den le, baş ka la rı nın ih ti yaç la rı nı, ek sik -

lik le ri ni hiç umur sa maz. Bu nun do ğal bir so nu cu ola rak da

kim se ye kar şı şef kat ve mer ha met his le ri bes le ye mez. Oy sa te -

va zu lu ve Al lah'a tam tes lim ol muş bir in san, Al lah'ın ya rat tık -

la rı na kar şı da iç li bir şef kat ve mer ha met his se der.

Derken, Katımızdan kendisine bir rahmet
verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim
öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. 

(Kehf Suresi, 65)



Mü min le rin mer ha met gös ter me de ki ka rar lı lık la rı nın bir se -

be bi de Al lah'ın ra zı ola ca ğı gi bi bir ah la ka sa hip ol ma yı is te me le -

ri dir. Al lah pek çok ayet te açık lan dı ğı gi bi "mer ha met li le rin en mer ha met -

li si"dir. Do la yı sıy la mü min ler de mer ha me ti, güç le ri nin yet ti ği en son sı nı -

ra ka dar ya şa ma ya ça lı şır lar. Mü min ler, "Eğer Al lah'ın si zin üze ri niz de

faz lı ve rah me ti ol ma say dı ve Al lah ger çek ten Ra uf (şef kat eden ve) Ra -

him ol ma say dı (ne ya par dı nız)?" (Nur Su re si, 20) aye tiy le de bil di ril di ği

gi bi, Al lah'ın ken di le ri ne olan şef ka ti ne ve mer ha me ti ne muh taç tır lar.

Al lah'ın ken di le ri ne mer ha met et me si ni is te dik le ri için de di ğer mü min le-

re kar şı el le rin den gel di ğin ce mer ha met li ol ma ya ça lı şır lar. 

Mü min ler her ko nu da ol du ğu gi bi mer ha met ko nu sun da da ken di le -

ri ne öl çü ola rak sa de ce Ku ran'ı alır lar. Bu ne den le de mer ha me ti an cak

Al lah'ın mer ha met edil me si ni bil dir di ği du rum lar da ve yi ne Al lah'ın be lir -

le di ği ki şi le re gös te rir ler. 

Ki mi za man bir mü mi ne olan sev gi ve mer ha met le ri, ne fis le ri ne zor

ve ağır ge le bi le cek ba zı nok ta lar da on la ra mü da ha le ve ya eleş ti ri ler de bu -

lun ma yı ge rek ti re bi lir. Kar şı la rın da ki ki şi nin yap tı ğı kö tü bir ta vır da onu

eleş ti re bi lir ya ni Ku ran'da em re dil di ği üze re kö tü lük ten men ede bi lir ler.

Asıl mer ha met de bu dur. Her Müs lü man, kar de şi nin Ku ran dı şı bir ha re -

ke ti ni en gel le me yi gö ze alır, ama o ki şi nin son suz ha ya tı nı ce hen ne min

için de ge çir me si ni gö ze ala maz. Bu ne den le de Al lah'ın en çok hoş nut ola -

ca ğı ah la kı ya şa ma sı yö nün de teş vik ede rek onu cen ne te ha zır lar. Unut ma -

mak ge re kir ki, asıl mer ha met siz lik, kar şı ta ra fın ahi re ti ni dü şün mek si zin,

yap tı ğı yan lış iş le re bi le bi le se yir ci kal mak tır. 

Al lah Pey gam be ri mi z (sav)'in mer ha met an la yı şı nı bir ayet te "An dol -

sun si ze, içi niz den sı kın tı ya düş me niz O'nun gü cü ne gi den, si ze pek

düş kün, mü'min le re şef kat li ve esir ge yi ci olan bir el çi gel miş -

tir" (Tev be Su re si, 128) ifa de siy le bil dir miş tir. İş te bu ah la kı

ken di le ri ne ör nek alan ina nan lar da bir bir le ri nin ahi ret men -

fa at le ri ni gö ze te rek, Al lah'ın em ret ti ği şe kil de dav ra nır lar.
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A yet ler de ge çen ifa de le r den, Hz. Mu sa'nın bu lu şa ca ğı bu kut lu ki şi

hak kın da da ha ön ce den va hiy ile de tay lı bil gi al dı ğı an la şıl mak ta -

dır. Söz ko nu su du ru mu or ta ya ko yan pek çok de lil var dır. Ör ne ğin Hz.

Mu sa bu lu şa ca ğı ye re, bu lun du ğu ye re gö re ol duk ça uzak ol ma sı na rağ -

men git mek için bir ça ba sarf et miş tir. Çün kü ora da bu lu şa ca ğı ki şi nin ken -

di si ne çok faz la fay da ve re ce ği ne emin dir. Bu nun her han gi bir bu luş ma ol -

ma dı ğı nı, çok özel bir bu luş ma ol du ğu nu bil mek te dir. O ne den le her tür lü

zor lu ğu gö ze al mak ta, uzun bir yol ka tet mek te dir. 

Ay rı ca bu lu şur bu luş maz kar şı sın da ki ki şi yi he men ta nı mış, onun üs -

tün ah la kı nı ve il mi ni fark et miş ve ken di si ne ta bi ol ma yı ta lep et miş tir. Bu

da kar şı sın da ki ki şi nin ilim öğ re ti len, kut lu bir ki şi ol du ğu nun ken di si ne

ön ce den bil dir miş ola bi le ce ği ni gös ter me te dir. (En doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Bu lu şa ca ğı bu ki şi nin doğ ru yol da olan ve doğ ru yo la ile ten bir ki şi ol -

du ğu, bu ki şi ye ta bi ol ma sı ge rek ti ği ve on dan bil gi öğ ren me si ge rek ti ği

Hz. Mu sa'ya va hiy yo luy la bil di ril miş  ola bi lir. (En doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Üs te lik on dan al dı ğı bu bil gi ve ilim ile Hz. Mu sa'nın doğ ru yo la ula şa ca -

ğı nı da bil di ği an la şıl mak ta dır. Bu ne den le de onu gör dü ğün de ta bi ol mak

is te di ği ni he men söy le miş tir. 

Musa ona dedi ki: "Doğru yol (rüşd) 
olarak sana öğretilenden bana öğretmen 

için sana tabi olabilir miyim?" 
(Kehf Suresi, 66)
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ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınıyorum. Kehf Suresi, 65.

ayet. “Kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir

ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular.” 2010’dur bakın bu

ayetin ebcedi, Mehdiyet’e bakması açısından düşünsünler. Hz. Mehdi (as) ile Hz.

Hızır (as) adeta iç içedir ve ledün ilminin Hz. Mehdi (as)’da yoğun olarak zuhur

ettiğini anlatmıştım, edecektir inşaAllah. “(Musa) Dedi ki: "Eğer isteseydin

gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin." (Kehf Suresi, 77) O duvarı

yapması konusunda da. “Dedi ki: ‘İşte bu, benimle senin aranda ayrılma

(zamanı)mız. Sana, üzerinde sabır göstermeye güç yetiremeyeceğin bir

yorumu haber vereceğim.’” (Kehf Suresi, 78) Bakın; “sana, üzerinde sabır

göstermeye güç yetiremeyeceğin.” İnsanlar ne yapacaktır? Hz. Mehdi (as)’ın

uygulamalarına sabır edemeyecektir, o yüzden talebeleri çok az oluyor. Ama sonra

açıklıyor. Neden, neyi, ne için yaptığını açıklıyor. Hz. Mehdi (as) da neyi neden

yaptığını sonradan açıklayacaktır, yani Kuran’ın işareti budur. Mesela burada bu

sözü şu amaçla söyledim, şu hareketi şunun için yaptım. Sonunda demo-

kratik, sağlıklı, zinde güzel bir dünya oluşacak, bütün

insanlar mutlu olacak. Dinsizi de mutlu olacak,

dindarı da mutlu olacak, Hristiyanı da mutlu ola-

cak, Musevisi de mutlu olacak. Ama bunun

için akıl, derinlik ve aşk lazımdır ve

Allah’a derin iman ve derin Allah kor-

kusu lazımdır. Allah Hz. Mehdi

(as)’da bunların hepsini bir araya

getirmiştir. 82. ayette de duvar

geçiyor; “şehirde iki öksüz çocu-

ğundu.” Hz. İsa (a.s.) ve Hz.

Mehdi (a.s.)’a işaret var,

inşaAllah. (A9 TV, 6 Mart

2011)
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A yet ler de dik kat çe kil di ği ne gö re Hz. Hı zır da Hz. Mu sa hak kın da de -

tay lı bil gi ye sa hip tir. Üs te lik ko nuş ma la rın dan Hz. Hı zır'ın ge le ce ğe

da ir bil gi le re de Al lah'ın bil dir me siy le sa hip ol du ğu an la şıl mak ta dır. 

Hz. Hızır, Hz. Musa'nın talebini dinledikten sonra ona hemen kendi-

siyle birlikte olmaya sabır gösteremeyeceğini söylemiştir. Daha hiçbir olay

olmadan, Hz. Musa'nın nasıl bir tavır göstereceğini bilmeden ve görmeden

Hz. Hızır'ın böyle bir açıklamada bulunması çok dikkat çekicidir. Bunun

nedeni ise Hz. Hızır'ın, Allah’ın vahyi ve ilhamıyla, geleceği bilmesidir. (En

doğrusunu Allah bilir.) Hz. Hızır, ilerleyen bölümlerde örnekleriyle görüle-

ceği üzere, Allah’ın bir çok mucize lütfettiği, Kendi Katından özel ilim ver-

diği mübarek bir zattır ve insanların tabi olduğu şeriatla yükümlü değildir. 

Bu bil gi nin Hz. Hı zır ta ra fın dan bi lin me si, her şe yin Al lah'ın di le me siy -

le ol du ğu na da bir işa ret ni te li ğin de dir. Çün kü ge le cek hak kın da ki bil gi yi

Al lah an cak di le di ği kul la rı na, di le di ği ka da rıy la ver mek te dir. Hz. Hı zır'ın

ge le cek ten ha ber ver me si de an cak Al lah'ın tak di riy le müm kün dür. Ki ta bın

ön ce ki bö lüm le rin de de de tay lı ola rak açık la dı ğı mız gi bi Al lah kul la rın dan

di le di ği ne gay bın ha ber le ri ni ve re bi lir.

Hz. Mu sa'nın, kıs sa nın son ra ki bö lüm le rin de kar şı la şa ca ğı olay lar çok -

tan so nuç lan mış tır ve Al lah Katın da her anıy la bi lin mek te dir. Ya şa ya ca ğı

olay lar, Hz. Mu sa'nın ka de rin de ya zıl mış tır. Bu da in sa nın, Al lah'ın ka de -

rin de tak dir et ti ği dı şın da hiç bir şey ya şa ya ma ya ca ğı na açık bir de lil dir. 

Mü min le rin bu il mi kav ra mış, Al lah'a ve ka de re tes lim ol muş, mü te -

vek kil ki şi ler ol ma sı ge rek ti ği bir ayet te şu şe kil de bil di ri lir:

De ki: "Al lah'ın di le me si dı şın da, ken dim için za rar dan ve ya -

rar dan (hiç bir şe ye) ma lik de ği lim. Her üm me tin bir ece li

var dır. On la rın ecel le ri ge lin ce, ar tık ne bir sa at er te le ne bi -

lir ler, ne öne alı na bi lir ler. (Yu nus Su re si, 49)

Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma
sabrını göstermeye güç yetiremezsin." 

(Kehf Suresi, 67)



İ n sa nın gün için de ba şı na pek çok olay ge lir. Zor luk lar la, sı kın tı ve -

ri ci du rum lar la, ne şe ve hu zur ve ren olay lar la kar şı la şır. An cak in -

san la rın bü yük bir bö lü mü Al lah'ın var lı ğı nı ve her ola yın Al lah Katın da

bir ka der üze re be lir len di ği ni dü şün me dik le ri için, baş la rı na ge len olay la-

rı şans ya da te sa düf gi bi ger çek dı şı kav ram lar la açık la ma ya ça lı şır lar. Bu

da olup bi ten le re ha yır gö züy le bak ma la rı nı, ya şa dık la rın dan hik met li so -

nuç lar çı ka ra bil me le ri ni en gel ler. Bu ne den le de sü rek li sı kın tı ya, üzün tü -

ye dü şer, mut suz olur lar. Bu, iman eden ler le in kar cı lar ara sın da ki çok bü -

yük bir fark tır. Çün kü iman eden ler her ola yın Al lah'ın di le me siy le ve çok

bü yük bir ha yır la ya ra tıl dı ğı nın bi lin cin de dir ler. 

Ku ran'da pek çok ayet le ha ber ve ri len bu ger çe ği kal bi ne sin di ren bir

in san, dün ya ha ya tın da her ne olay la kar şı la şır sa kar şı laş sın, du ru mun dan

hoş nut ol ma yı ve bu ola yın ar dın da giz le nen gü zel lik le ri ve hik met le ri gö -

re bil me yi ba şa rır. Al lah, her ola yı çok in ce bir plan üze ri ne, son suz akıl ve

hik met ile ya rat mış tır. İn sa nın göz le ri ni dün ya ya aç tı ğı an dan iti ba ren kar -

şı laş tı ğı iyi ya da kö tü gi bi gö rü nen her ola yı Al lah ya rat mak ta dır. Ya şa mı

bir bü tün ola rak yer yü zü nün tek ha ki mi olan Allah kont rol et mek te dir.

Al lah ku sur suz, mü kem mel, hik met li ve en gü zel şe kil de ya ra tan dır. Öy -

ley se in sa na dü şen bu mü kem mel li ği gö rüp tak dir et mek tir. Ve Allah'ın

son suz ak lı nın ola bi le cek en ku sur suz so nuç la rı ya ra ta ca ğı nı bi le rek, her

ola yın ha yır ve hik met yö nü nü gör me ye ça lış mak tır. Çün kü

Al lah'a iman eden ve ima nı ile her ola yı ha yır gö züy le de ğer -

len di rip, hay ra yo rum la yan bir in san dün ya da da ahi ret te de

hep ha yır ve gü zel lik le kar şı la şa cak tır.
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(Böyleyken) "Özünü kavramaya kuşatıcı
olamadığın şeye nasıl sabredebilirsin?" 

(Kehf Suresi, 68)
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Al lah son suz, in san ise sı nır lı bir ak la sa hip tir. İn san an cak olay la rın

dış tan gö rü nen kıs mı ile mu ha tap ola bil mek te ve an cak ken di an la yı şı ile

bu olay la rı de ğer len di re bil mek te dir. Ba zı in san lar sı nır lı bil gi ve an la yı şı

ile ki mi za man ha yır ve gü zel lik olan bir ola yı olum suz, kö tü lük ile do lu

olan bir ola yı ise olum lu ve ha yır lı ola rak ni te len di re bil mek te dir ler. Bu du -

rum da doğ ru la rı gö re bil mek için iman eden bir in sa nın yap ma sı ge re ken

şey, Al lah'ın son suz akıl ve bil gi si ne tes lim ola rak, her ola ya ha yır gö züy-

le bak mak tır. Çün kü olum suz gi bi gö rü nen her olay da iman eden bir in -

san için ger çek te bir "ka der der si"dir. Ni te kim Al lah bir ayette şöyle

buyurmaktadır:

Olur ki ho şu nu za git me yen bir şey, si zin için ha yır lı dır ve

olur ki, sev di ği niz şey de si zin için bir şer dir. Al lah bi lir de

siz bil mez si niz. (Ba ka ra Su re si, 216)

İman edenler, başlarına gelen ve o
anda şer gibi görünen her olayı,

Allah'ın deneme olarak yarattığını
bilirler ve Allah'a teslim olarak, her ne

şart altında olursa olsun güzel ahlak
gösterirler. Kader gerçeğini kavraya-

mayanlar ise, her olayda sıkıntı ve
ümitsizlik içindedirler.



A yet te gö rül dü ğü üze re, Hz. Mu sa, Hz. Hı zır'ın söy le di ği söz ler kar -

şı sın da he men Müs lü man ca bir ta vır gös ter mek te ve "İn şaAl lah" -

ya ni "eğer Al lah di ler se"- di ye ce vap ver mek te dir. Bu zikir mü min le rin

Al lah'a olan tes li mi yet le ri nin, ka de rin her an iş le di ği ni bil dik le ri nin, Al lah

di le me dik çe hiç bir şe ye güç ye ti re me ye cek le ri nin far kın da ol duk la rı nın bir

ifa de si dir. 

Kehf Su re si'nin 23 ve 24. ayet le ri nin açık la ma la rın da da söz et ti ği miz

gi bi, hiç bir şey için "bu nu ya rın mut la ka ya pa ca ğım" de me mek, "Al lah di -

ler se (in şaAl lah)" de mek Al lah'ın bir em ri dir. 

Hz. Mu sa'nın bu ce va bıy la Al lah, Müs lü man la rın bir işe baş la ma dan,

bir ka rar ver me den, er te si gün için bir plan yap ma dan ön ce mut la ka

"in şaAl lah" de me le ri nin öne mi ne dik kat çek mek te dir. Çün kü in -

sa na o işi ger çek leş tir me gü cü nü ve be ce ri yi ve ren de, so -

nuç ta ba şa rı ya ulaş tı ra cak olan da yal nız ca Al lah'tır.

Müs lü man la rın bu çok önem li ger çe ği

bir an bi le akıl la rın dan çı kar ma ma la rı,

ka inat ta ki her ola yın herşeyden

haberdar olan Al lah'ın kont -

ro lün de ve bil gi sin de

ol du ğu nu unut ma -

ma la rı ge rek -

mek te dir.
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(Musa:) "İnşaAllah, beni sabreden 
(biri olarak) bulacaksın. Hiçbir işte sana 

karşı gelmeyeceğim" dedi. 
(Kehf Suresi, 69)
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H z. Mu sa ve Hz. Hı zır kıs sa sı ile pey gam be re ve el çi le re uy ma nın

öne mi ne bir kez da ha dik kat çek il mek te dir. Bu ta bi yet es na sın da

mü min le rin ti tiz bir say gı gös ter me ye ehem mi yet ver me le ri ge rek mek te -

dir. 

Bu ko nuy la bağ lan tı lı ola rak, in sa nın, ta bi ol du ğu el çi nin her yap tı ğı-

nı bir ha yır ve gü zel lik ola rak gör me si ge re kir. El çi nin her yap tı ğın da bir

hik met ara ma sı, eğer hik me ti ni fark ede mi yor sa da bu nun açık lan ma sı nı

sa bır ve say gıy la bek le me si la zım dır. Ge rek siz so ru lar la ra hat sız lık mey da -

na ge tir mek, me rak lı söz ler le sı kın tı oluş tur mak her mü mi nin ka çın ma sı

ge re ken dav ra nış lar dır. 

Eğer ya pı lan bir ha re ke tin ya da söy le nen bir sö zün hik met le ri gö rül -

mü yor sa, o za man Müs lü ma na dü şen şey; ta bi ol du ğu el çi nin ve ya mür şi -

din, hik met le ri ni açık la ma sı nı say gıy la bek le mek tir. Bu ba kış açı sı na sa hip

bir Müs lü man, ya pı la nın as lın da son de re ce isa bet li ve doğ ru ol du ğu nu

he men fark ede cek ve ilk baş ta ki tav rı nın ha ta lı ol du ğu nu ko lay lık la an la -

ya cak tır. Ni te kim ayet ler de de ta bi olu nan ki şi nin ge rek li gör dü ğü za man

yap tı ğı iş le rin, al dı ğı ka rar la rın ve söy le di ği söz le rin hik me ti ni öğüt le açık -

la ya ca ğı bil di ril mek te dir. Ör ne ğin Hz. Hı zır Kehf Su re si'nin bu aye tin de

"ben sa na öğüt le-an la tıp söz edin ce ye ka dar" di ye rek, Hz. Mu sa'ya

kar şı laş tı ğı olay la rın hik me ti ni açık la ya ca ğı nı his set tir miş tir. 

Dedi ki: "Eğer bana uyacak olursan, 
hiçbir şey hakkında bana soru sorma, ben sana

öğütle-anlatıp söz edinceye kadar." 
(Kehf Suresi, 70)
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ADNAN OKTAR: “Musa

ona dedi ki: "Doğru yol (rüşd)

olarak sana öğretilenden bana

öğretmen için sana tabi olabilir

miyim?” (Kehf Suresi, 66) “Dedi

ki: "Gerçekten sen, benimle bir-

likte olma sabrını göstermeye güç

yetiremezsin.” (Kehf Suresi, 67)

Bunu söylediği kim? Ulu’l-azm bir

peygambere söylüyor. Balık şeklinde

geliyor. İnsan şekli alıyor, sonra da

böyle konuşuyor. Ama geldiklerinde

tabii onu balık olarak görmüyorlar.

İnsan olarak görüyorlar. Ama Musa

(as) daha önce de bilgili, “Biz zaten

bu işareti bekliyorduk” diyor. “Bizim beklediğimiz de buydu” diyor. “(Böyley-

ken) "Özünü kavramaya kuşatıcı olamadığın şeye nasıl sabredebilirsin?”

(Kehf Suresi, 68) Yani insanlarda bu vardır hep, anlamaz, itiraz eder. “(Musa:)

"İnşaAllah, beni sabreden (biri olarak) bulacaksın.” Bak, “inşaAllah” diyor.

“Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim" dedi.” (Kehf Suresi, 69) İstisnasız.

“Dedi ki: "Eğer bana uyacak olursan, hiçbir şey hakkında bana soru

sorma” ama hiçbir şey hakkında, “Ben sana öğütle-anlatıp söz edinceye

kadar.” (Kehf Suresi, 70)“ Sormayacaksın diyor. “Böylece ikisi yola

koyuldu.” Genci bırakıyorlar. Onu İstanbul’da bırakmışlar anladığım

kadarıyla. Vahiyle hareket ediyor.  “Böylece ikisi yola koyuldu. Nite-

kim bir gemiye binince, o” -Hızır- “bunu (gemiyi) deliverdi.” Yaralı-

yor, kırıyor tahtalarını, deliyor. “(Musa) Dedi ki: "İçindekileri

batırmak için mi onu deldin?” Daha ilk aşamada. “Andolsun,

sen şaşırtıcı bir iş yaptın.” (Kehf Suresi, 71)
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diyor. “Dedi ki: "Gerçekten benimle birlikte olma

sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben sana söy-

lemedim mi?” (Kehf Suresi, 72) diyor, Hz. Hızır (as). “(Musa:) "Beni,

unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden dolayı bana zorluk

çıkarma" dedi.” (Kehf Suresi, 73) Ve “tamam” diyor Hz. Hızır (as). Ama

vahiyle bildirilmiş ne konuşacağı, ne itiraz edeceği, nerede ne cevap vereceğini

biliyor Hz. Hızır (as). Hz. Musa (as), bu bilgiye sahip değil. Ama Hz. Hızır (as)

biliyor, yani dayanamayacağını, itiraz edeceğini hepsini biliyor. “Böylece ikisi

(yine) yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar, o hemen tutup

onu (çocuğu) öldürüverdi” Hz. Hızır (as). “(Musa) Dedi ki: "Bir cana karşılık

olmaksızın, tertemiz bir canı mı öldürdün? Andolsun, sen kötü bir iş yap-

tın.” (Kehf Suresi, 74). “Harama girdin” diyor. “Dedi ki: "Gerçekte benimle

birlikte olma sabrını göstermeye” bak “kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben

sana söylemedim mi?” (Kehf Suresi, 75) diyor, “Kesinlikle.” Bu kesinlik nereden

kaynaklanıyor? Vahiyden kaynaklanıyor. Allah diyor: “O, kesinlikle sabredeme-

yecek” diyor, söylüyor, Hz. Musa (as) için. “Ben söylememiş miydim sana”

diyor. “(Musa:) “Bundan sonra sana bir şey soracak olursam, artık benimle

arkadaşlık etme.” Sağlama alıyor. Halbuki, bu da vahiyle ona bildirilmiş bir

durum. Üç iddianın dışında yok. “Benden yana bir özre ulaşmış olursun”

dedi.” (Kehf Suresi, 76). “(Yine) Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir

kasabaya gelip yemek istediler, fakat (kasaba halkı) onları konuklamaktan

kaçındı.” Her Mehdi topluluğunun özelliğidir. Kendi vatanlarında rahat edemez-

ler. Her peygambere kendi milleti isyan emiştir. Dolayısıyla Hz. Mehdi (as)’a da

rahat vermeyecekler, kaderi öyle. “(Kasaba halkı) onları konuklamaktan kaçın-

dı. Onda (kasabada) yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular, hemen

onu inşa etti.” Onu ilgilendiren bir şey yok. Yıkık bir duvar olabilir

orada. Ama onu inşa etmesi gerektiğini vahiyle bildiği için, inşa edi-

yor. Bayağı da güçlü kuvvetli. Bir insanın duvarı inşa etmesi, öyle

kolay iş değil. Gemiyi delmek de kolay iş değil, “Duvar buldular,

hemen onu inşa etti. (Kehf Suresi, 77). (A9 TV, 10 Nisan 2015)
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K ehf Su re si'nin bu aye tin den Hz. Mu sa'nın Hz. Hı zır ile olan yol cu lu -

ğu sı ra sın da ya nı na genç ar ka da şı nı al ma dı ğı an la şıl mak ta dır. Bu

se çi min pek çok hik me ti ola bi lir. An cak bun lar dan bi ri, iki li eği ti min öne mi -

ne işa ret et me si dir. 

Ger çek ten de iki li eği tim ola bi le cek en iyi eği tim şek li dir. Ka la ba lık bir

top lu luk için dey ken in san la rın kon sant ras yon la rı nın da ğıl dı ğı, dik kat le ri ni

top la mak ta zor lan dık la rı bi li nen bir ger çek tir. Üç ki şi olun du ğun da da hi in -

sa nın dik ka ti nin da ğıl dı ğı, eği ti mi ni al dı ğı ko nu ya yo ğun la şmak ta zor lan dı ğı

bi lin mek te dir. İş te bu ne den le Ku ran'da te ke tek eği ti me işa ret edil mek te dir.

Bu şe kil de ki şi çok da ha ko lay kon sant re olur, dik ka ti ni ve rir ve eği ti mi ve ren

ki şiy le doğ ru dan ile ti şim ha lin de ol du ğu için ko nu la rı çok da ha hız lı kav ra -

ya bi lir. Ni te kim tüm dün ya da ge çer li olan özel ders al ma sis te mi nin öne mi de

bu olum lu yön le rin den kay nak lan mak ta dır. 

Ayet te dik kat çe ki len bir ko nu da ha var dır: Hz. Mu sa Hz. Hı zır'ın çok

de ğer li bir ki şi ol du ğu nu, ha yır la gö rev len di ril di ği ni çok iyi bil mek te dir. 

Ayet te bil di ri len olay, Hz. Hı zır'ın ilk kar şı laş tık la rın da ona söy le di ği

sa bır gös te re me ye ce ği olay lar dan bi ri nin ka de rin de ger çek leş ti ği an dır. Hz.

Hı zır'a ge le ce ğe da ir ve ri len bil gi nin bir kıs mı böy le ce ger çek leş miş tir. Hz.

Mu sa ise ka de rin de ya zı lı ol du ğu için bu so ru yu sor muş tur. Bu ra da bir pey -

gam ber zel le si oluş muş tur. 

Zel le, pey gam ber le rin ya nıl ma la rı, unut ma la rı ve ya yan lış lık ese ri yap -

tık la rı dav ra nış la rı na ve ri len isim dir. Bu zel le le rin her bi ri çok bü yük ha -

yır lar la ve hik met ler le, el çi le rin ka der le rin de ya ra tıl mak ta dır. Ka der de

her bir zel le nin olu şa ca ğı an ve yer bi lin mek te dir ve bel li dir. Al lah bu

ayet ler le biz le re bu tip zel le le rin olu şa bi le ce ği ni bil dir mek te dir. 
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Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye
binince, o bunu (gemiyi) deldi. (Musa) Dedi ki:

"İçindekilerini batırmak için mi onu deldin?
Andolsun, sen şaşırtıcı bir iş yaptın." 

(Kehf Suresi, 71)
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K
ehf Su re si'nde ki bu ayet ler de, Hz. Hı zır'ın ko nuş ma la rın da ki ke -

sin lik dik ka ti çek mek te dir. Hz. Hı zır, ger çek le şe cek olan olay la rı

bil di rir ken çok emin bir üs lup la ko nuş mak ta dır. Hz. Mu sa'nın hiç bir şe -

kil de sab re de me ye ce ği ni "ke sin lik le" di ye rek ifa de et mek te, bu na gü cü

ye te me ye ce ği ni di le ge tir mek te dir. 

73. ayet te ise her şe yin Al lah'ın em riy le ger çek leş ti ği ne tek rar dik kat

çe kil mek te dir. İn sa nın ken di ira de siy le ağ zın dan tek bir ke li me çık ma sı,

ya da ağ zın dan çı ka cak bir ke li me yi en gel le me si ke sin lik le müm kün de -

ğil dir. Çün kü in sa na nut ku ve ren ve onu ko nuş tu ran Al lah'tır. Al lah can -

lı-can sız di le di ği her var lı ğa di le di ği ni söy let me ye güç ye ti ren dir. Ni te -

kim Ku ran ayet le rin de Al lah'ın kı ya met gü nün de in san la rın işit me, gör -

me du yu la rı na ve de ri le ri ne nu tuk ver di ği bil di ril mek te dir. Bu du rum

ayet ler de şu şe kil de bu yu rul mak ta dır:

So nun da ora ya gel dik le ri za man, işit me, gör me (du yu la rı) ve de -

ri le ri ken di aleyh le ri ne şa hit lik ede cek tir. Ken di de ri le ri ne de di -

ler ki: "Ni ye aley hi miz de şa hit lik et ti niz?" De di ler ki: "Her şe ye

nut ku ve rip-ko nuş tu ran Al lah, bi zi ko nuş tur du. Si zi ilk de fa O

ya rat tı ve O'na dön dü rü lü yor su nuz. Siz, işit me, gör me (du yu la rı -

nız) ve de ri le ri niz aley hi ni ze şa hit lik eder di ye sa kın mı yor du nuz.

Ak si ne, yap tık la rı nı zın bir ço ğu nu Al lah'ın bil me ye ce ği ni

sa nı yor du nuz." (Fus si let Su re si, 20-22)

Baş ka ayet ler de de Al lah'ın izin ver me si dı şın da hiç bir

var lı ğın ko nuş ma ya güç ye ti re me ye ce ğini Rabbimiz şöy le

ha ber ve r mek te dir:

Dedi ki: "Gerçekten benimle birlikte olma sabrını
göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben

sana söylemedim mi?" (Musa:) "Beni,
unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden

dolayı bana zorluk çıkarma" dedi. 
(Kehf Suresi, 72-73)



Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da bu lu nan la rın Rab bi Rah -

man olan (Al lah); O'na hi tap et me ye güç ye ti re mez ler. Ruh ve

me lek le rin saf lar ha lin de du ra cak la rı gün; Rah man'ın ken di le ri -

ne izin ver dik le ri dı şın da olan lar ko nuş maz lar. (Ko nu şa cak olan

da,) Doğ ru yu söy le ye cek tir. (Ne be Su re si, 37-38)

Da ha ön ce de sık sık vur gu la dı ğı mız gi bi unut ma yı ve ha tır la ma yı

Al lah mey da na ge ti rir. Al lah geç miş ten bu gü ne ka dar ya şa mış olan tüm

in san la rın zi hin sel fa ali yet le ri nin ta ma mı na ha kim olan dır. Unut ma sı

da, sor ma ma sı ge re ken bir so ru yu sor ma sı da Hz. Mu sa'nın ka de rin de

an an ya zıl mış tır. Hiç bir in sa nın, bey ni ne ha kim olup bu unut ma nın

önü ne geç me si ya da söy le ye ce ği sö ze  en gel ol ma sı müm kün de ğil dir.

Al lah di le di ği an, di le di ği ki şi ye, di le di ği ko nu yu unut tu rur. Di ler se

tüm ha fı za sı nı bir an da elin den alır, di ler se hiç bil me di ği ko nu la rı onun

ha fı za sın da ilim ola rak ya ra tır. Bun la rın hep si Al lah'ın di le me siy le ger -

çek le şir.

Hz. Mu sa'nın ayet te ge çen "bu işim de ba na zor luk çı kar ma" şek -

lin de ki söz le rin den ise, Hz. Hı zır'la olan eği ti min ke sil me si ni is te me di -

ği an la şıl mak ta dır. 
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H z. Mu sa her ne ka dar söz ver se de, so ru sor ma ma ko nu sun da ka -

rar alıp, ira de gös ter mek is te se de ka de ri nin dı şı na çı ka ma mak ta

ve bu so ru la rı sor ma yı en gel le ye me mek te dir. Üs te lik Hz. Hı zır'ın Al lah'ın

em riy le ha re ket eden, ilim sa hi bi bir ki şi ol du ğu nu bil di ği, ona ta bi ol du -

ğu nu söy le di ği hal de, Hz. Hı zır'ın yap tık la rı kar şı sın da bir tep ki gös ter -

mek te dir. Do la yı sıy la bu ra da tek rar bir pey gam ber zel le si oluş muş tur. 

An cak hiç unut ma mak ge re kir ki, her in sa na ca nı nı ve ren ve ver di ği

ca nı ala cak olan sa de ce Al lah'tır. Al lah di le me dik çe bir in sa nın bir di ğe ri-

ni öl dür me si müm kün de ğil dir. Al lah En fal Su re si'nde bu du ru mu şu şe -

kil de bil di rir:

On la rı siz öl dür me di niz, ama on la rı Al lah öl dür dü; at tı ğın za man

sen at ma dın, ama Al lah at tı. Mü'min le ri Ken din den gü zel bir im ti -

han la im ti han et mek için (yap tı.) Şüp he siz Al lah, işi ten dir, bi len -

dir. (En fal Su re si, 17)

Hz. Hı zır da Al lah'ın em ri ve di le me siy le ha re ket eden, sa lih bir kul -

dur. Yap tı ğı her ha re ket, söy le di ği her söz an cak Al lah'ın em riy le ger çek -

leş mek te dir. Üs te lik bu ölü mün bir ca na kar şı lık olup ol ma dı ğı nı Al lah di -

le me dik çe hiç kim se nin bil me si müm kün de ğil dir. Ay nı şe kil de öl dü rü len

ço cu ğun "ter te miz bir can" olup ol ma dı ğı nı da Al lah bil dir me dik çe,

hiç kim se bi le mez. An cak bu ra da Hz. Mu sa, tüm bu söz le ri

Al lah'ın di le me siy le ve Al lah ka de rin de yaz dı ğı için söy le mek -

te dir.

Böylece ikisi (yine) yola koyuldular. Nitekim bir
çocukla karşılaştılar, o hemen tutup onu

öldürdü. (Musa) Dedi ki: "Bir cana karşılık
olmaksızın, tertemiz bir canı mı öldürdün?

Andolsun, sen kötü bir iş yaptın." 
(Kehf Suresi, 74)
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K ul la rı na di le di ği za man sa bır gös ter me gü cü nü ve ren, di le di ği za -

man da bu gü cü ge ri alan Al lah'tır. Ku ran'da mü min le rin bu gü zel

özel lik le ri pek çok ayet te vur gu lan mak ta, an cak sab rı ve re nin Al lah ol du ğu

be lir til mek te dir. Ör ne ğin Ba ka ra Su re si'nde Ta lut'un or du su nun sa vaş sı ra -

sın da sab rı Al lah'tan di le dik le ri bil di ri lir:

On lar, Ca lut ve or du su na kar şı mey da na (sa va şa) çık tık la rın da, de di ler

ki: "Rab bi miz, üze ri mi ze sa bır yağ dır, adım la rı mı zı sa bit kıl (kay dır -

ma) ve ka fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım et." (Ba ka ra Su re si, 250)

76. ayet te ise Hz. Mu sa'nın, mey da na ge len bu du rum dan Hz. Hı zır'ın

ra hat sız lık duy du ğu nun far kın da  ol du ğu an la şıl mak ta dır. Hz. Hı zır'ın yap -

tı ğı ha tır lat ma la ra ve sa bır gös te re me ye ce ği yö nün de ke sin lik arz eden ko -

nuş ma la rı na rağ men, Hz. Mu sa ıs rar la sa bır gös te re ce ği ni ifa de et miş, an cak

iki olay dan son ra ar tık bir çö züm yo lu bul ma ya ka rar ver miş tir. Bu nun için

de Hz. Hı zır'ın bu eği tim den vaz geç me me si ne yö ne lik ye ni bir ik na üs lu bu

kul lan mış tır.

Hz. Mu sa'nın çe kin di ği ko nu Hz. Hı zır'ın onu eğit mek ten, ona çe şit li

öğüt ler le ders ver mek ten vaz geç me si ih ti ma li dir. Bu ne den le de tek

is te ği, ona gü ven ce ve ga ran ti ve re rek bu ders ten vaz geç me si ni

en gel le mek tir. Hz. Mu sa eği ti min ola bil di ğin ce de vam et me si ni

ve Hz. Hı zır gi bi özel ilim ve ril miş kut lu bir kul dan müm kün

ol du ğu ka dar is ti fa de ede bil me yi is te mek te dir. Bu nun için de

ik na edi ci bir şart koş ma yı çö züm yo lu ola rak bul muş tur.

Dedi ki: "Gerçekte benimle birlikte olma sabrını
göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben sana
söylemedim mi?"(Musa:) "Bundan sonra sana bir şey

soracak olursam, artık benimle arkadaşlık etme.
Benden yana bir özre ulaşmış olursun" dedi. 

(Kehf Suresi, 75-76)
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Y ol la rı na de vam eden Hz. Mu sa ve Hz. Hı zır, gir dik le ri ka sa ba da

gü zel lik le kar şı lan ma mış lar dır. Bu kar şı la ma dan yap tık la rı yol cu -

lu ğun çok zor lu bir yol cu luk ol du ğu an la şıl mak ta dır. Çün kü ka sa ba hal kı

on la rı ko nuk la mak tan, hat ta on la ra ye mek ver mek ten da hi ka çın mış tır. 

Bu ayet te Al lah, doğ ru yu ve fay da lı il mi bul mak için her tür lü zor lu -

ğa ta lip olun ma sı nın mak bu li ye ti ne işa ret et mek te dir. Hz. Mu sa da, Hz.

Hı zır ile bir lik te ola bil mek, onun il min den is ti fa de ede bil mek ve öğüt le rin -

den fay da la na bil mek için her tür lü zor lu ğa ra zı dır. Bu tüm ina nan lar için

de bir öğüt ni te li ğin de dir. Müs lü man lar da ben zer bir du rum la kar şı laş tık -

la rın da ay nı ka rar lı lı ğı ve gü zel ah la kı gös ter me li dir ler. 

Ayet te ay rı ca Hz. Hı zır'ın son de re ce ye te nek li, ma ha ret li ve sü rat li

bir kim se ol du ğu na işa ret edil mek te dir. Bu, hem da ha ön ce ge mi yi için de -

ki le re hiç sez dir me den tah rip ede bil me sin den, hem de du va rı in şa eder -

ken yap tı ğı işin hı zın dan ve da ya nık lı lı ğın dan an la şıl mak ta dır. Al lah aye -

tin de "he men onu in şa et ti" di ye bil di re rek bu hı za ve tec rü be ye işa ret

et miş tir. Ay rı ca Hz. Hı zır, ge mi yi de ler ken de çok bü yük bir hü -

ner gös ter miş tir. Ge mi yi tah rip et me miş, sa de ce bir kaç kü çük

ha sar la, kar şı ta ra fın be ğen me ye ce ği bir ha le ge tir miş tir. Bu ra -

(Yine) Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir
kasabaya gelip yemek istediler, fakat (kasaba halkı)

onları konuklamaktan kaçındı. Onda (kasabada)
yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular, hemen onu
inşa etti. (Musa) Dedi ki: "Eğer isteseydin gerçekten

buna karşılık bir ücret alabilirdin." 
(Kehf Suresi, 77)



dan Hz. Hı zır'ın du va rın ve ge mi nin ya pıl dı ğı mal ze me ye tam

bir ha ki mi ye ti ol du ğu an la şıl mak ta dır. 

Aye tin de va mın da Hz. Mu sa üçün cü ve son kez Hz. Hı zır'a bir so ru

sor mak ta dır. Oy sa Hz. Hı zır üc ret alıp al ma ma sı ge rek ti ği ni za ten Al lah'ın

ken di si ne ver di ği ilim le ga yet iyi bil mek te dir.

Bir ki şi nin yap tı ğı iş kar şı lı ğın da üc ret al ma sı za ru re ti yok tur. Ba zı

du rum lar da üc ret alı nır ken, ba zı la rın da alın ma ya bi lir. Bu, du ru ma ve ko -

şul la ra gö re de ği şe bi lir. Mü min tüm yap tık la rı nı sırf Al lah rı za sı için ya -

par. Yap tı ğı her han gi bir iş üc ret li ola bil di ği gi bi üc ret siz de ola bi lir. Üc ret-

li ol du ğun da da alı nan pa ra yi ne sa de ce Al lah rı za sı için kul la nı lır. Üc ret

alıp al ma ma ka ra rı, el çi nin ya da pey gam be rin Al lah'ın ver di ği ilim ve

emir ler doğ rul tu sun da ken di tak di ri dir. 
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H z. Mu sa'nın sor du ğu bu son so ru, ara la rın da ay rıl ma vak ti nin

gel di ği nin de bir işa re ti ni te li ğin de dir. Za ten ay rıl ma ge rek çe si -

ni Al lah Hz. Mu sa'ya söy let miş, tek bir kez da ha so ru so rar sa ay rı la cak -

la rı na da ir ken di si söz ver miş tir. Ge rek çe yi ise Hz. Hı zır açık la mış tır. 

Hz. Hı zır bu ayet te, Hz. Mu sa'ya "yo ru mu ya pıl ma dı ğı için sab re -

de me din" di ye rek öğüt le açık la ma da bu lu na ca ğı nı söy le mek te dir. Bu

söz le riy le tüm bun la rın, hik met le ri açık la nır sa sab re de bi le cek şey ler ol -

du ğu nu ifa de et miş tir. Ya ni eğer Hz. Hı zır ilk an dan iti ba ren so ru lan so -

ru la rın hik met le ri ni açık la mış ol say dı, Hz. Mu sa bun la ra sa bır gös te re -

bi lir di. Bu ra da bir kez da ha pey gam be rin ve ya mür şi din açık la ma dı ğı

ko nu lar da mut lak ha yır ve hik met aran ma sı ge rek ti ği ak la gel mek te dir.

Hz. Hı zır ve Hz. Mu sa'nın yol bo yun ca ya şa dık la rı, iki si nin de ka -

de rin de be lir len miş ve Al lah Katın da ya zıl mış tır. Bun la rın hiç bir şe kil -

de fark lı ya şan ma sı ih ti ma li yok tur. İki si nin ay rıl ma anı da, tıp kı

bir leş me anı ve bir leş me ye ri gi bi, Al lah Katın da bel li dir. Al lah

iki si nin de ka der le rin de bu an la rı son suz ev vel de be lir le miş -

tir.

Dedi ki: "İşte bu, benimle senin aranda
ayrılma (zamanı)mız. Sana, üzerinde

sabır göstermeye güç yetiremeyeceğin bir
yorumu haber vereceğim." 

(Kehf Suresi, 78)
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ADNAN OKTAR: Hz. Hızır duvar ustası. Masonluk

buradan alıyor, bu hikmetli konuyu. O dul kadının çocukları da

var burada. Dul kesesine de işaret ediyor burada.

Demek ki, masonluk da Müslümanların kontrolünde

olacak, bu anlaşılıyor. “(Musa) Dedi ki: "Eğer istesey-

din gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin.” (Kehf

Suresi, 77). Yani “ücretsiz durduk yere yaptın duvarı” diyor.

Bu duvar, sıradan bir duvar değil. Sürekli gizliyorlar.

Belki Hz. Süleyman (a.s)’ın mabedinin duvarı. O

ilk taşı belki o koydu. Orada bir taş var biliyor musu-

nuz, Hz. Süleyman (a.s) mabedinde. Adamlar daha hala sır-

rını çıkaramıyorlar “kim bunu getirdi, bu taşı buraya” diyorlar.

Jilet gibi kesilmiş araya kağıt bile sokulamıyor, o kadar düzgün. Yani teknik ola-

rak da getirilmesi imkansız, blok, tek bir kaya. “Bunu” diyorlar “kim getirdi acaba

buraya.” Daha hala onun sırrını çözmeye çalışıyorlar İsrail’de. Bakın inter-

netten, göreceksiniz. “Dedi ki: "İşte bu, benimle senin aranda ayrılma

(zamanı)mız.” Vahiyle bildirildiği için söylüyor. “Zamanımız geldi” diyor.

“Sana, üzerinde sabır göstermeye güç yetiremeyeceğin bir yorumu haber

vereceğim.” (Kehf Suresi, 78). Yani “bu yorumlara bile dayanamazsın” diyor.

Bak, “sabır göstermeye güç yetiremeyeceğin bir yorumu haber vereceğim.”

(Kehf Suresi, 78). Yani “hikmetlerini sana açıklayacağım” diyor “neden yap-

tığımı.”“Gemi, denizde çalışan yoksullarındı, onu kusurlu yapmak

istedim, (çünkü) ilerilerinde, her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral

vardı.” (Kehf Suresi, 79). Demek ki, Cenab-ı Allah bazen bazı şeyleri zayıf

gösterebiliyor. Mesela Hz. İbrahim (a.s) ne diyor? “Ben hastayım” diyor.

Hasta mı? Değil. Ama adamlar korkup kaçıyorlar Hz. İbrahim (a.s)’dan.

Belki deli olduğunu söyledi. Belki “ben deliyim, hastayım” dedi.

Onlar da korkup kaçtılar. Bu ledün ilmidir, batın ilmidir. Bir

şeyi zayıf göstermek, onu korumak amacıyla yapıla-

bilir. (A9 TV, 10 Nisan

2015)
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B u ayet te gö rül dü ğü gi bi, ay rıl ma ka ra rı nı be lir le dik ten son ra Hz.

Hı zır olay la rın ha yır ve hik met le ri ni bi rer bi rer açık la ma ya baş lar.

Bi rin ci olay da Hz. Hı zır bir ge mi yi del miş tir. An cak bu ge mi yi del me si nin

çok önem li bir kaç ne de ni var dır. 

Hz. Hı zır'ın bu dav ra nı şı nın hik met le ri ni açık la ma dan ön ce, onun

mer ha met li ka rak te ri üze rin de dur mak ge re kir. Hz. Hı zır he men yok sul la -

rın yar dı mı na koş muş, on la rın sı kın tı içi ne düş me le ri ni, zor ba kim se ler den

zu lüm gör me le ri ni en gel le mek is te miş tir. Bu ha re ke ti onun, yok sul ve ih ti -

yaç için de olan la ra kar şı duy du ğu mu hab be ti, şef kat li ve mer ha met li ka -

rak te ri ni or ta ya koy mak ta dır. Al lah'ın Rah man ve Ra him sı fat la rı Hz. Hı -

zır üze rin de yo ğun bir şe kil de te cel li et mek te dir. Bu, mü min le ri in kar cı lar -

dan ayı ran üs tün bir özel lik tir. Al lah, Be led Su re si'nde şu şe kil de bil di rir:
Sarp yo ku şun ne ol du ğu nu sa na öğ re ten ne dir? 

Bir boy nu çöz mek (bir kö le ye öz gür lük ver mek)tir;

Ya da aç lık gü nün de do yur mak tır,

Ya kın olan bir ye ti mi,

Ve ya sü rü nen bir yok su lu.

Son ra iman eden ler den, sab rı bir bir le ri ne tav si ye eden ler den, mer -

ha me ti bir bir le ri ne tav si ye eden ler den ol mak.

İş te bun lar, sağ ya nın adam la rı dır. (Be led Su re si, 12-18)

Mer ha met, mü min le re düş kün lük ve şef kat Al lah'ın pey gam ber -

le ri nin ve el çi le ri nin de en dik kat çe ken özel lik le ri dir. Al lah'ın

üs tün il me sa hip kul la rın dan bi ri olan Hz. Hı zır da tüm el çi-

ler gi bi şef kat li ve mer ha met li, Al lah'ın Katın dan rah met ver -

"Gemi, denizde çalışan yoksullarındı, 
onu kusurlu yapmak istedim, 

(çünkü) ilerilerinde, her gemiyi zorbalıkla 
ele geçiren bir kral vardı." 

(Kehf Suresi, 79)



di ği bir in san dır. O ne den le de yok sul luk ve ih ti yaç için de olan

bu in san la ra yar dım et mek için he men ge mi le rin de bir de lik aç mış,

böy le ce ge mi yi ek sik ve ku sur lu gös te re rek za lim le rin el koy ma sın dan

kur tar mış tır. 

Hz. Hı zır'ın ge mi yi de li şin de de çok bü yük bir akıl, fe ra set, ba si ret ve

ile ri gö rüş lü lük he men dik ka ti çek mek te dir. Çün kü ge mi yi ma kul öl çü ler -

de, tek rar ta mir edil di ğin de ko lay ca kul la nı la bi le cek şe kil de tah rip et miş -

tir. Böy le ce ge mi yi gö ren ki şi ku sur lu zan ne de cek ve el koy mak tan vaz ge -

çe cek tir. An cak ge mi sa hip le ri zor ba ki şi le rin mal la rı nı gasp et me teh li ke-

si or ta dan kalk tık tan son ra ge -

mi yi ko lay lık la ye ni den ta mir

edip, kul la na bi le cek ha le ge ti -

re cek ler dir. 

Ayet te dik kat çe ki len bir

di ğer önem li ko nu ise, yok sul

hal kın bu lun du ğu böl ge de zor -

ba bir re jim ol ma sı dır. Ya pı lan

uy gu la ma lar dan an la şıl dı ğı

ka da rıy la, bu, bir dik ta re ji mi

ola bi lir. Bu böl ge de ki des -

pot yö ne tim, iman eden le -

rin mal la rı nı bir ge rek çe gös -

ter me den gasp edi yor ola bi lir.

Bu ne den le de mü min ler zor luk için -

de ya şı yor ve bu du rum dan bir çı kış yo lu bul mak ta zor la nı yor ola bi lir ler. 

İn san la rın mal la rı nın bu şe kil de ge rek çe gös te ril me den gasp edil me-

si, es ki dö nem ler de ki des pot de re bey lik ve ya mo nar şi ler de ve ya ça ğı mız -

da ki fa şist ve ko mü nist re jim ler de sık ça gö rü len bir uy gu la ma dır.

Söz  ko nu su to ta li ter yö ne tim ler, sa vun ma sız halk la rın mal la rı -

na el ko ya rak, on la rı aç lık ve yok luk için de bı rak mış lar dır. Bu

ör nek zor ba yö ne tim an la yı şı nın ta ri hin en es ki dö nem le rin -

den be ri ge len bir dü şün ce ol du ğu nun da bir de li li dir. 
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Stalin döneminde 
açlığa terk edilmiş çocuklar.
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A yet te ço cu ğun ai le si nin mü min kim se ler ol du ğu ha ber ve ril mek te -

dir. Bu bil gi ile, o de vir de de hak di nin ol du ğu na işa ret edil mek te -

dir. 

Hz. Hı zır'ın ço cu ğun ca nı nı al ma sıy la il gi li ayet ler in ce le nir ken vur -

gu lan ma sı ge re ken bir di ğer ko nu ise ço cu ğun ölü mü nün Al lah'ın bir tak -

di ri ol du ğu dur. O ço cu ğun ölü mü nü Al lah ka de rin de yer ve za man ola rak

yaz mış tır. Al lah "Si zi ça mur dan ya ra tan, son ra bir ecel be lir le yen O'dur.

Adı ko nul muş ecel, O'nun Katın da dır." (Enam Su re si, 2) aye tiy le in san la -

ra bu ger çe ği ha tır lat mak ta dır. Ku ran'da bil di ril di ği  gi bi her in sa nın ca nı-

nı me lek ler alır. Al lah, En fal Su re si'nde bu ger çe ği şu şe kil de bil di rir:

Me lek le ri, on la rın yüz le ri ne ve ar ka la rı na vu ra rak: "Ya kı cı aza bı ta -

dın" di ye o in kar eden le rin can la rı nı alır ken gör me li sin. (En fal Su -

re si, 50)

An cak me lek le rin ca nı al ma sı da bir se bep tir, ger çek te ise ca nı alan

an cak Al lah'tır. Ku ran'da bu ko nuy la il gi li Hz. İb ra him'in sa mi mi du ası

şöy le ör nek ve ril miş tir:

"Ki be ni ya ra tan ve ba na hi da yet ve ren O'dur;"

"Ba na ye di ren ve içi ren O'dur;"

"Has ta lan dı ğım za man ba na şi fa ve ren O'dur;"

"Be ni öl dü re cek, son ra di ril te cek olan da O'dur,"

"Din (ce za) gü nü ha ta la rı mı ba ğış la ya ca ğı nı um du ğum

da O'dur;"

"Rab bim, ba na hü küm (ve hik met) ba ğış la ve be ni sa lih

olan la ra kat." (Şu ara Su re si, 78-83)

"Çocuğa gelince, onun anne ve babası
mü'min kimselerdi. Bundan dolayı, onun

kendilerine azgınlık ve inkar zorunu
kullanmasından endişe edip-korktuk." 

(Kehf Suresi, 80)



Al lah bu ço cu ğun ca nı nın alın ma sı nı Hz. Hı zır'ın eliy le tak -

dir et miş tir. An cak Hz. Hı zır ol ma yıp, baş ka bi ri de bu ölü me bir ve -

si le ola bi lir di. Bir ka za so nu cu, kal bi nin dur ma sı ne de niy le ya da dü şüp

ba şı nı ya ra la ya rak bir an da ha ya tı nı yi ti re bi lir di. Al lah'ın "... On la rın ecel -

le ri ge lin ce ne bir sa at er te le ne bi lir ler, ne de öne alı na bi lir ler" (Nahl Su -

re si, 61) aye tiy le bil dir di ği gi bi bir ki şi nin ece li gel di ği za man, bu  ta ri hi

kim se nin en gel le me si ya da öne al ma sı müm kün de ğil dir. Ay rı ca bu olay -

da Al lah, ölüm me lek le ri ni gö rün me yen se bep kıl mış, gö rü nen yü zün de

ise, Hz. Hı zır ço cu ğun ca nı nı alı yor gi bi gös ter miş tir. Ger çek te ise Hz. Hı -

zır va hiy le ha re ket eden bir in san dır ve Al lah'ın em ri nin dı şı na ke sin lik le

çı ka maz. Al lah di le me dik çe, ken di ira de siy le bir şey yap ma sı müm kün de -

ğil dir. Al lah bu ço cu ğun ca nı nı al mak için onu ve si le et miş tir.

Ay nı du rum Hz. Mu sa'nın ca nı nı al dı ğı ki şi için de ge çer li dir. Ayet ler -

de bu olay şu şe kil de bil di ri lir:

(Mu sa) Hal kı nın ha be ri ol ma dı ğı bir za man da şeh re gir di, or da

kav ga et mek te olan iki adam bul du; bu ken di ta raf tar la rın dan, şu

da düş man la rın dan. Der ken ta raf tar la rın dan olan, düş man la rın dan

ola na kar şı on dan yar dım is te di. Bu nun üze ri ne ona bir yum ruk at -

tı ve işi ni bi ti rdi. (Son ra da:) "Bu şey ta nın işin den dir; o, ger çek ten

açık ca sap tı rı cı bir düş man dır" de di. De di ki: "Rab bim, ger çek ten,

ben ken di nef si me zul met tim, ar tık be ni ba ğış la." Böy le ce (Al lah)

onu ba ğış la dı. Şüp he siz. O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (Ka sas Su -

re si, 15-16)

Hz. Mu sa yar dım et mek için kav ga eden iki ki şi nin ara sı na gir miş, an -

cak is te me di ği bir olay ger çek leş miş ve bir ki şi nin ca nı nı al mış tır. An cak

bu ra da da Hz. Mu sa'nın sa de ce bir ve si le ol du ğu nu unut ma mak ge re kir.

Gö rü nüş te o adam Hz. Mu sa'nın at tı ğı yum ruk ile ha ya tı nı yi tir miş tir.

Ama Hz. Mu sa yal nız ca gö rü nür de ki se bep tir. Al lah bu ki şi nin ca -

nı nı al mak için Hz. Mu sa'yı ve si le et miş tir. Gö rün mez de ki ve si -

le ler ise yi ne ölüm me lek le ri dir. Al lah ayet le rin de on la rın ca nı

al mak la so rum lu ol duk la rı nı bil dir mek te dir. Asıl ca nı alan ise

Al lah'tır. 
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İn san ne ka dar di re nir se di ren sin, ne re ye sı ğı nır sa sı ğın sın,

ne re ye ka çar sa kaç sın, as lın da far kın da ol ma dan her an ken di ölü -

mü ne doğ ru iler ler. Al lah, "Ev le ri niz de ol say dı nız da üzer le ri ne öl dü rül -

me si ya zıl mış olan lar, yi ne dev ri le cek le ri yer le re gi de cek ti. (Bu nu) Al lah,

si ne le ri niz de ki ni de ne mek ve kalp le ri niz de ola nı arın dır mak için (yap tı).

Al lah, si ne le rin özün de sak lı du ra nı bi len dir." (Al-i İm ran Su re si, 154)

aye tiy le hiç bir in sa nın ölüm den ka ça ma ya ca ğı nı ha tır lat mak ta dır.

İn sa nın önün de baş ka bir ter cih ve ya çı kış yo lu yok tur. Ece li gel di ğin -

de ne yö ne dö ner se dön sün, ne re ye ka çar sa kaç sın ölüm me lek le riy le mut -

la ka kar şı la şa cak tır. Ka der de

be lir len miş bir an da ve yer de

ölüm onu mut la ka ya ka la -

ya cak tır. Ku ran'da, bu sır

şöy le ha ber ve ri lir:

De ki: "El bet te si zin

ken di sin den kaç tı ğı nız

ölüm, şüp he siz si zin le

kar şı la şıp-bu lu şa cak tır.

Son ra gay bı da, mü şa he -

de edi le bi le ni de bi len

(Al lah)'a dön dü rü le cek si -

niz; O da si ze yap tık la rı -

nı zı ha ber ve re cek tir."

(Cu ma Su re si, 8)

Her ne re de olur sa nız ölüm

si zi bu lur. Yük sek çe tah kim edil miş şa to lar da ol sa nız bi le... (Ni sa

Su re si, 78)

Hz. Hı zır ise  ile ri de in kar cı lar dan ola ca ğı na da ir ke sin bil -

gi ye sa hip ol du ğu bir ço cu ğu, Al lah'ın em riy le öl dür mek te -

dir. O ço cu ğun hem ai le si ne ve çev re si ne zul met me si ni en gel -

le mek, hem de gü nah la ra bo ğul ma sı na ma ni ol mak is te mek -

te dir.  Bu nun için ön ce den ted bir al mak ta dır. 
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Bu tren kazasında ölen insanlar da 
kazadan birkaç dakika öncesine kadar

ölüm kelimesini akıllarına dahi getirme-
miş olabilirler.



182

KK
eh

f 
S

u
re

si
'n

d
en

 G
ü
n
ü
m

ü
ze

 İ
şa

re
tl
er

ADNAN OKTAR: Ahir zamanda yoksulluğun artacağı, zorbalığın da

olacağına işaret var. Yani dikta yönetimlerin olacağına işaret ediyor. “Çocu-

ğa gelince, onun anne ve babası mü'min kimselerdi. Bundan dolayı,

onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe

edip-korktuk.” (Kehf Suresi, 80). “Kendilerine azgınlık ve inkar zorunu.” 

...

O şüpheyi kim söylüyor? Allah söylüyor. O zaman şüphe değil, gerçek.

Tehlike, gerçekten tehlike. Ve öldürülmesi gerekiyor, Allah, Hz. Hızır (as)

kanalıyla öldürüyor. “Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak

bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın ola-

nını vermesini diledik. (Kehf Suresi, 81).” Cenab-ı Allah çocuğu öldürtü-

yor ama yerine de efendi, dindar, merhametli, temiz, dine yakın olan birini

onlara nasip ediyor Cenab-ı Allah. Yani Hz. Hızır (as) mağduriyet de meyda-

na getiriyor bir şey yapıp, mesela gemiyi tahrip ediyor ama adamları kurtar-

mış oluyor. Çocuğu öldürüyor ama Allah daha hayırlısını o aileye veriyor.

“Duvar ise, şehirde iki öksüz çocuğundu” yani dul kadının çocuklarıydı,

iki tane, “altında onlara ait bir define vardı”. İşte bu da masonların define

sandığına,  yani dul kesesine, ona işaret ediyor. “Babaları salih biriydi.

Rabbin diledi ki, onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini

çıkarsınlar.” Define, erginlik çağına erişmek, olgunluk, taş ustalığı,

taşın yontulması, salih insan, iki yetim. Dul bir kadının çocuğu bunlar,

iki tane. Diyor ki; “… (bu,) Rabbinden bir rahmettir.” “Rahmet ola-

rak yaptı Cenab-ı Allah bunları” diyor. “Bunları ben, kendi işim

(özel görüşüm) olarak yapmadım.” Yani “Kendi kanaatim değil

hepsini vahiyle yaptım” diyor. “İşte, senin sabır göstermeye güç

yetiremediğin şeylerin yorumu”. (Kehf Suresi, 82) (A9 TV, 10

Nisan 2015)
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İ n san la rın bü yük bir bö lü mü ölüm, ya kın la rı nı kay bet me gi bi olay -

la rın ha yır ve hik met yö nü nü gör mek te zor la nır lar. Oy sa dün ya

üze rin de ger çek le şen her olay da ol du ğu gi bi, ölüm de de çok bü yük hik -

met ler ve ha yır lar giz li dir. Bu hik met ler den bi ri ayet te "Al lah'ın da ha

gü ze li ni ve da ha te mi zi ni ver mek" is te di ği şek lin de bil di ril mek te dir.

Al lah Ku ran ah la kı nı ya şa ma mak ta ve in kar da di re nen top lu luk la rı şu

şe kil de uya rmak ta dır:

Ey iman eden ler, içi niz den kim di nin den ge ri dö ner (ir ti dat

eder)se, Al lah (ye ri ne) Ken di si 'nin on la rı sev di ği, on la rın da

Ken di si' ni sev di ği mü'min le re kar şı al çak gö nül lü, ka fir le re kar -

şı ise 'güç lü ve onur lu,' Al lah yo lun da cehd eden (çaba harcayan)

ve kı na yı cı nın kı na ma sın dan kork ma yan bir top lu luk ge ti rir. Bu,

Al lah'ın bir faz lı dır, onu di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me tiy le) ge -

niş olan dır, bi len dir. (Ma ide Su re si, 54)

Rab bin, hiçbir şe ye ih ti ya cı ol ma yan rah met sa hi bi dir. Di ler se si -

zi gi de rir ve di ler se, si zi bir baş ka kav min so yun dan (in şa edip)

var et ti ği gi bi ye ri ni ze bir baş ka sı nı ge ti rir. (Enam Su re si, 133)

“Böylece, onlara Rablerinin ondan 
temiz olmak bakımından daha hayırlısı,

merhamet bakımından da daha 
yakın olanını vermesini diledik." 

(Kehf Suresi, 81)



HHz. Hızır'ın Güzel Ahlakı

Hz. Hızır ve Hz. Musa kıssası detaylı olarak tefekkür edildi-

ğinde her ayette Hz. Hızır'ın karakterine dair önemli işaretler

bulunduğunu anlarız. Bu özellikleri kitabın önceki bölümlerinde

detaylı olarak inceledik. Ancak burada tüm bu özellikler maddeleş-

tirilmiş ve delilleriyle birlikte biraraya getirilmiştir. Amacımız Hz.

Hızır'ın ayetlerde belirtilen karakter özelliklerini bir bütün halinde

görmektir:

Hz .  Hız ı r ' ı n  A l l ah ' ı n  Em i r l e r i n i  

Te r ed dü t s ü z  Uygu l ama s ı

Kehf Kıssası'nda Hz. Hızır'ın en çok dikkat çeken

özelliği bir vahiy aldığında hiç tereddüt etmeden bunu

yerine getirmesi ve Allah'ın emirlerini uygulamadaki

titizliğidir. 

Hz.  Hız ı r ' ı n  Me rhame t  v e  Şe f ka t i

Yardıma ihtiyacı olan, yoksula, yeti-

me ve zayıf bırakılanlara hemen yardı-

ma koşması, onun şefkat ve merhameti-

nin en güzel delilleridir. 
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Hz .  Hız ı r ' ı n  İman  Ed en l e r e  Dü ş kü n l ü ğü  

v e  Yard ım se ve r l i ğ i
Hz. Hızır iman edenlere olan düşkünlüğünden dola-

yı mümin olan bir anne ve babanın  hemen yardımına koş-

maktadır. 

Hz .  Hız ı r ' ı n  Ak l ı ,  

Fe r a s e t i  v e  İ l e r i  Gö r ü ş l ü  Olma s ı

Aldığı tedbirler ve inkar edenlere kurduğu tuzaklar Hz. Hızır'ın

aklının ve ferasetinin birer delili niteliğindedir. 

Hz .  Hız ı r ' ı n  Teve kk ü lü

Hiçbir zorluktan etkilenmemesi, her olayın Allah Katında yazıl-

mış bir kader üzere gerçekleştiğini bilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Yukarıda saydığımız özellikler Hz. Hızır'ın Kuran

ayetlerinde bize bildirilen özellikleridir. Bunun yanısıra

kendisi Allah'ın rahmet ettiği, hikmet verdiği, Katından

bir ilimle desteklediği üstün ahlaka sahip bir kimsedir.

Hz. Hızır, Hz. Musa ile olduğu dönem boyunca onu

en güzel şekilde eğitmiş, hem sözlü olarak hem de hal

olarak ona çok önemli öğütlerde bulun-

muştur. Sabrıyla, kararlılığıyla, yardım-

sever oluşuyla, olgunluğuyla ona örnek

olmuş, yaşadığı olayların ardında hik-

met aramayı öğretmiştir.
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H z. Hı zır'ın açık la dı ğı son hik met ise ök süz ço cuk la ra ait olan du va -

rı in şa et me si ile il gi li dir. 

Bu ayet te sa lih mü min le re ait ök süz ve ye tim ço cuk la rın ko run ma la -

rı na dik kat çe kil mek te dir. Al lah ye tim ler hak kın da Ba ka ra Su re si'nde şu

şe kil de bu yur mak ta dır:

... Ve sa na ye tim le ri so rar lar. De ki: "On la rı ıs lah et mek (ya rar lı kıl -

mak) ha yır lı dır. Eğer on la rı ara nı za ka tar sa nız, ar tık on lar si zin kar -

deş le ri niz dir. Al lah boz gun (fe sad) çı ka ra nı ıs lah edi ci den bi lir

(ayır de der). Eğer Al lah di le sey di si ze güç lük çı ka rır dı. Şüp he siz

Al lah güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (Ba ka ra

Su re si, 220)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi iman eden ler ye tim le rin hak kı nı ko ru ma da,

on la rın ah la kı nı gü zel leş tir me de aza mi ti tiz lik gös te rir ler. Bu on la rın gü zel

ah lak la rı nın,  Al lah'ın emir ve tav si ye le ri ni uy gu la ma da ki ti tiz lik le ri nin bir

so nu cu dur. Müs lü man lar, "Ha yır ola rak in fak ede ce ği niz şey, an ne-ba ba -

ya, ya kın la ra, ye tim le re, yok sul la ra ve yol da kal mı şa dır. Ha yır ola rak

her ne ya par sa nız, Al lah onu şüp he siz bi lir" (Ba ka ra Su re si, 215)

aye tin de bil di ril di ği gi bi ye tim le re in fak ta bu lu nur lar. "Ken di le -

ri, ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la, ye ti me ve
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"Duvar ise, şehirde iki öksüz çocuğundu, 
altında onlara ait bir define vardı; babaları
salih biriydi. Rabbin diledi ki, onlar erginlik

çağına erişsinler ve kendi definelerini
çıkarsınlar; (bu,) Rabbinden bir rahmettir.

Bunları ben, kendi işim (özel görüşüm) olarak
yapmadım. İşte, senin sabır göstermeye güç

yetiremediğin şeylerin yorumu." 
(Kehf Suresi, 82)
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esi re ye di rir ler" (İn san Su re si, 8) aye tin de ise ken di le ri ih ti yaç

için de bu lun sa lar bi le, ön ce lik le on la rı ko ru yup kol la dık la rı bil di -

ril miş tir. Al lah ye tim le re zul me den le ri ise Ni sa Su re si'nde şu şe kil de uyar -

mak ta dır:

Ger çek ten, ye tim le rin mal la rı nı zul me de rek yi yen ler, ka rın la rı na

an cak ateş dol dur muş olur lar. On lar, çıl gın bir ate şe gi re cek ler dir.

(Ni sa Su re si, 10)

Hz. Hı zır da İs lam ah la kı nın bir ge re ği ola rak ye tim ço cuk la rın ge le ce -

ği ni dü şün mek te ve on lar için çok önem li bir ya tı rım yap mak ta dır. Eğer Hz.

Hı zır du va rı ta mir et me sey di, du var yı kı lıp ye tim ço cuk la rın ba ba la rı na ait

ha zi ne or ta ya çı ka cak, ço cuk la rın mal la rı da za lim kim se ler ta ra fın dan yağ -

ma la na cak tı. İş te bu ne den le Hz. Hı zır ha zi ne için, ço cuk lar er gen li ğe eri -

şin ce ye ka dar ko ru nup, giz le ne bi le cek sağ lam bir yer yap mış, on la rın ge le -

ce kle ri için önem li bir ted bir al mış tır. 

Hz. Hı zır'ın yok sul la ra ve ye tim le re gös ter di ği bu şef kat ve mer ha met

da ha ön ce de vur gu la dı ğı mız gi bi Al lah'ın Ra him (son suz mer ha met sa hi -

bi) sı fa tı nın bir te cel li si dir. Hz. Hı zır'ın bu du va rı sağ lam in şa et me si ile ço -

cuk la rın mal la rı nı ko ru mak için güç lü bir ted bir al ma nın öne mi ne işa ret

edil mek te dir. Hz. Hı zır Al lah'a te vek kül gös ter miş ve bu ne den le de ço -

cuk lar için çok sağ lam, Al lah Ka tın da be lir len miş za ma na ka dar za rar gör -

me ye cek, muh kem bir du var in şa et miş tir. 

Ay rı ca bir du va rın yı kıl ma sı baş ta ora dan ge çen in san lar ol mak üze re

çev re sin de ki bit ki le re, ya kın la rın da olan hay van la ra çok bü yük za rar ve rip,

ölüm ya da ya ra lan ma la ra ne den ola bi lir. Bu ayet te de yı kık du var la rın tek -

rar in şa edi lir ken sağ lam ya pıl ma la rı ge rek ti ği ne işa ret edi li yor ola bi lir. 

Ayet te ay rı ca Hz. Hı zır'ın "Bun la rı ben, ken di işim (özel gö rü şüm)

ola rak yap ma dım" de di ği ne dik kat çe kil mek te dir. Bu, da ha ön ce de

vur gu la dı ğı mız gi bi, Hz. Hı zır'ın her şe yi ya pa nın Al lah ol du ğu -

nu, her şe yin ka der de olup bit ti ği ni bil di ği ni gös te ren bir ko -

nuş ma dır. Hz. Hı zır hiç bir ka ra rı ken di di le me siy le yap ma dı -

ğı nı en gü zel şe kil de ifa de et mek te dir. 
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A ye tin ba şın da ge çen bu "öğüt ve ha tır lat ma" ifa de si son de re ce
önem li dir. Çün kü ta rih bo yun ca Hz. Zül kar neyn kıs sa sı çe şit li yo -

rum cu lar ca çok fark lı şe kil ler de yo rum lan mış tır.
An cak Al lah Hz.Zül kar neyn kıs sa sı nın ilk aye tin de bu kıs sa nın ak ta -

rıl ma sı nın hik met le ri nden ba zı la rı nı biz le re açık ça bil dir mek te dir: Mü min -
le re bir ha tır lat ma, öğüt ver me ve hik met bil dir me...

Kehf Suresi'ndeki diğer kıssalarda olduğu gibi, Hz. Zülkarneyn kıssa-
sında da müminlere İslam ahlakının örnekleri verilmekte, ibret alınacak
olaylar aktarılmaktadır. Zülkarneyn kıssası Hz. Mehdi ve İslam ahlakının
dünya hakimiyetine de çok sayıda işaret olan bir kıssadır. Müslümanların
bu kıssayı okurken içinde bulunduğumuz ahir zamana yönelik işaretlere
de de dikkat etmeleri önemlidir.

Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayet le ri muh kem kı lın mış, son ra hü küm ve

hik met sa hi bi ve her şey den ha ber dar olan (Al lah) ta ra fın dan bi rer

bi rer (bö lüm bö lüm) açık lan mış bir Ki tap'tır (ki:) (Hud Su re si, 1)

Bu du rum da iman eden bir in sa nın yap ma sı ge re ken, Ku ran ayet le ri ni
sa mi mi yet le, ders ve ib ret al ma kas tıy la oku mak tır. Al lah "Ku ran ayet le ri -
nin apa çık ol du ğu nu" (Hac Su re si, 16) pek çok aye tin de bil dir miş tir. Bu
ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Ra ma zan ayı... İn san lar için hi da yet olan ve doğ ru yo lu ve (hak ile

ba tı lı bir bi rin den) ayı ran apa çık bel ge le ri (kap sa yan) Kur'an on da

in di ril miş tir... (Ba ka ra Su re si, 185)

...Si ze Al lah'tan bir nur ve apa çık bir Ki tap gel di. Al lah, rı -

za sı na uyan la rı bu nun la kur tu luş yol la rı na ulaş tı rır ve on -

la rı Ken di iz niy le ka ran lık lar dan nu ra çı ka rır. On la rı dos -

doğ ru yo la yö nel tip-ile tir. (Ma ide Su re si, 15-16)
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Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hakkında
sorarlar. De ki: "Size, ondan 'öğüt ve hatırlatma

olarak' (bazı bilgiler) vereceğim.
(Kehf Suresi, 83)
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ADNAN OKTAR: 83. Ayet “Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hak-

kında sorarlar. De ki: "Size, ondan 'öğüt ve hatırlatma olarak' (bazı bilgi-

ler) vereceğim.” Şimdi, Müslümanlara öğüt de var ve hatırlatma da var. “Ger-

çekten, Biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik”, dünya hakimi-

yeti verdik. Bu alenen Hz. Mehdi (as)’a bakan bir ayettir. Ebcedi 2017 tarihini

veriyor. “Ve ona her şeyden bir yol (sebep)”; bir sultan, bir sebep verdik. “O

da, bir yol tuttu. Sonunda Güneş’in battığı yere kadar ulaştı ve onu kara

çamurlu bir gözede batmakta buldu”; kara çamurlu bir denizde, Güneş’i bat-

makta buldu...

Kara çamurlu, bütün televizyonlarda gördünüz simsiyahtı deniz. “Yanında

bir kavim gördü.” Yani adeta, televizyondan görüyor, buradaki anlatım öyle.

Bizzat giderek görmüş gibi değil. Oradan oraya, oradan oraya, sanki bir tuşa bası-

yor onu görüyor, bir tuşa basıyor onu görüyor gibi buradaki anlatım. Gezdi demi-

yor zaten ayette. “Dedi ki: "Kim zulmederse biz onu azaplandıracağız”.. Kim

azaplandırıyor? Melekler. Kim azaplandırıyor? Hz. Hızır (as). (Allah’ın vesile

etmesiyle) “Sonra Rabbine döndürülür, O

da onu görülmemiş bir azapla azaplandı-

rır." Bu ayetin ebcedi 2007 tarihini veriyor.

“Kim iman eder ve salih amellerde bulu-

nursa” yani ‘istenilen budur’ diyor Cenab-ı

Allah. Yani iman etmesi ve samimi olma-

sı.“Onun için güzel bir karşılık var-

dır.” Dünyada ve ahirette bir kurtu-

luş vardır. “Ona buyruğumuzdan

kolay olanını söyleyeceğiz." Yani

yobazlık bitecek. Kolay olan hakim

olacak, yani dinde tahfif olacak,

ferahlık olacak. (A9 TV, 30 Nisan

2011)
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K ehf Suresi'nin 84. ayetinde Allah sapasağlam bir iktidarın önemine

dikkat çekmektedir. Allah’ın izniyle Hz. Mehdi ve İsa Mesih döne-

minde de İslam ahlakının yeryüzünde sağlam bir iktidarı olacaktır. Bir

ülkedeki iktidarın hem ekonomik, hem siyasi, hem politik, hem de askeri

açıdan güçlü olması son derece önemlidir. Aksi durumda, yani her an yıkı-

lacak gibi çürük bir iktidarın varlığında, ülke çok ciddi sorunlarla karşı

karşıya gelebilir. Öncelikle dış düşmanlar bu ülkeyi daha güçsüz hale

getirmeye çalışırlar. İçteki muhalefet ise zaten zayıflamış olan iktidarı daha

da güçten düşürmek için çaba sarf etmeye başlar. Bunların sonucu olarak

ekonomik sorunlar, ayaklanmalar, isyanlar başlar ve ülke bir anda büyük

bir anarşinin içine sürüklenir. Ancak ayetlerde Hz. Zülkarneyn'in ülkesin-

de bu sorunların yaşanmadığı, iktidarının çok sağlam, akılcı ve güçlü oldu-

ğu anlaşılmaktadır.   

Al lah ayet te ge çen, "ona her şey den bir yol (se bep) ver dik" ifa de siy le

Hz. Zül kar neyn'e her şe ye çö züm ve ça re bul ma gü cü ver di ği ne dik kat çek -

mek te dir. Hz. Zül kar neyn çok akıl lı, fe ra set li ve ba si ret sa hi bi bir mü min -

dir. Al lah'ın ver di ği bu üs tün özel lik ler sa ye sin de kar ma şık gi bi gö zü ken

her tür lü so ru na he men çö züm bul mak ta, ak sak lık la rı gi der mek te dir.

Al lah her şey de onun yo lu nu aç mış, onu üs tün bir ilim le des tek le -

miş tir. Ni te kim kıs sa nın de va mın da da gö rü le ce ği gi bi, onun

bu özel li ği in san lar ta ra fın dan da bi lin mek te, bu ne den le ken -

di si sü rek li fik ri so ru lan, da nı şı lan ve ken di sin den yar dım is -

te ni len bir ki şi ola rak ta nın mak ta dır.
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Gerçekten, Biz ona yeryüzünde sapasağlam bir
iktidar verdik ve ona her şeyden bir yol (sebep)

verdik. O da, bir yol tuttu. 
(Kehf Suresi, 84-85)
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dır. Gü ne şin bat tı ğı yer ola rak ta rif edi len bu böl ge, dün ya nın en

ba tı nok ta sı ola bi lir. Eğer Av ru pa kı ta sı esas ola rak alı nır sa bu böl ge, Av -

ru pa kı ta sı nın en uç nok ta sı nı oluş tu ran İs pan ya ve Ce be li ta rik Bo ğa zı ci -

va rı  ola bi lir. Af ri ka kı ta sı esas ola rak alı nır sa bu kez de bu kı ta nın en ba tı -

da ki nok ta la rı olan Mo ri tan ya ve Se ne gal gi bi böl ge le re işa ret et ti ği dü şü -

nü le bi lir. An cak ha ri ta öl çü alın dı ğın da en ba tı nok ta nın Af ri ka kı ta sı na

işa ret edi yor ol ma sı muh te mel dir. (En doğ ru su nu Al lah bi lir). 

Ayet ler de Hz. Zül kar neyn'in yö nel di ği bu ba tı böl ge si ni ta rif eder ken

kul la nı lan bir di ğer ta nım ise "ka ra ça mur lu gö ze" ifa de si dir. Bu ifa de nin

Arap ça sı "ay nin ha mi'e"dir. Bu ifa de de ki "ayn" ke li me si "göz, pı nar, çeş me,

kay nak" an lam la rı na gel mek te dir. "Ha mie" ke li me si ise "si yah ça mur, bal -

çık, bu la nık, ça mur lu" ma na la rın da dır. 

Hz. Zül kar neyn'in yö nel di ği ba tı da ki böl ge nin Af ri ka ola bi le ce ği ne

Be di üz za man Sa id Nur si de işa ret et mek te dir. Be di üz za man şu şe kil de ta -

rif et mek te dir: 

Zül kar neyn'in mağ rib (ba tı) ta ra fı na se ya ha tı, şid det-i ha ra ret za ma -

nın da ve ba tak lık ta ra fı na ve Gü neş'in gu rub ava nı na ve vol kan lı

bir da ğın fış kır ma sı vak ti ne te sa düf et ti ği ni be yan et mek le,

Af ri ka'nın ta mam is ti lâ sı gi bi çok ib ret li mes'ele le re işa ret

eder... Hem çeş me (ayn), teş bih tir. Uzak tan bü yük bir de niz,

kü çük bir ha vuz gi bi gö rü nür. Ha ra ret ten çı kan sis ve bu har -

Sonunda Güneş’in battığı yere kadar ulaştı ve onu
kara çamurlu bir gözede batmakta buldu, yanında

bir kavim gördü. Dedik ki: "Ey Zu'l-Karneyn,
(istiyorsan onları) ya azaba uğratırsın veya
içlerinde güzelliği (geçerli ilke) edinirsin." 

(Kehf Suresi, 86)



lar ve ba tak lık lar ar ka sın da gö rü nen bir de ni zi, ça mur için de

bir çeş me ye teş bi hi ve Arab ça hem çeş me, hem Gü neş, hem göz

ma na sın da olan "ayn" ke li me si, es rar-ı be lâ gat ça ga yet ma ni dar ve

mü na sib dir... 

Ba tı yı ku şa tan de ni ze ça mur lu bir çeş me ta bi ri, Zül kar neyn'e nis be -

ten uzak lık nok ta sın da o bü yük de ni zi bir çeş me gi bi gör müş. Ku -

ran'ın na za rı ise her şe ye ya kın ol du ğu ci het le, Zül kar neyn'in ga lat-ı

his ne vin de ki na za rı na gö re ba ka maz, bel ki Kur'an se ma va ta ba ka rak

gel di ğin den Kü re-i Arz'ı kâh bir mey dan, kâh bir sa ray ba zan bir be -

şik, ba zan bir sa hi fe gi bi gör dü ğün den; sis li, bu har lı ko ca ba tı yı ku -

şa tan at las de ni zi ni bir çeş me ta bir et me si, aza met-i ul vi ye ti ni gös te -

ri yor.5 

Güneş’in deniz kenarında batışını uzaktan izleyen bir kişi, Güneş’i

denize giriyormuş gibi görür. Ya da dağın arkasından Güneş batarken,

uzaktan bakıldığında sanki Güneş dağa giriyormuş gibi hissedilir. Bu kişi-

nin bulunduğu yere ve bakış açısına bağlıdır. 

Hz. Zülkarneyn ayette tarif edilen bölgeye ulaştığında orada bir top-

lulukla karşılaşır. O topluluğa karşı nasıl davranması gerektiğini ise Allah

ona bildirir. Eğer o topluluk kendisine biat ederse ve Müslümanca yaşarsa,

onlara iyilikle davranacaktır. Ancak eğer Allah'ın hükümlerine karşı çıkar,

İslam'a tabi olmaz ve fitne çıkarırlarsa o zaman ona göre bir karşılık alacak-

lardır.

Hz. Zülkarneyn'in vereceği karşılık hukuki bir karşılıktır. Güzellikle

ve iyilikle davranana güzel karşılık verilirken, kötülüğü, zulmü ve isyanı

yol edinenlere de ona göre hukuki bir karşılık verilecektir. Bu karşılığın

nasıl olacağı ise hakimin yetkisindedir. Bu ifadeden Hz.Zülkarneyn'in

devlet başkanlığı görevinin yanı sıra hakimlik yetkisine de sahip oldu-

ğu anlaşılmaktadır. Hz. Zülkarneyn, o dönemde mevcut olan ceza

hukukuna göre ya hapis cezası, ya gözaltı, ya da başka bir ceza

uygulamaktadır. 

Eğer kötülükle davranan bu kişi ya da gruplar isyanda

bulunuyor, direnişe geçiyor ve saldırılar düzenliyorlarsa, o
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zaman devlet kendisini tüm güçleriyle korumaktadır. Ayette

geçen "azap" kelimesiyle de devletin hukuki olarak kendini savun-

masına işaret ediliyor olabilir. Bu cezalandırma yöntemlerinin üzerinde

durulurken, Hz.Zülkarneyn'in askeri ve polisiye gücüne, kolluk kuvvetle-

rine de işaret edilmektedir. 

Ayet te ge çen "gö ze" ke li me si ba zı yo rum cu lar ta ra fın dan fark lı şe kil -

ler de tef sir edil mek te dir. Bu na gö re, Hz. Zül kar neyn "se bep" ara cı lı ğıy la

uzay da bir yol cu luk yap mış ve Gü neş'i bir "ka ra de lik"in içi ne gi rer ken gör -

müş tür. Ka ra de lik ler gü neş le rin bat tık la rı, ya ni için de yok ol duk la rı, ölen

yıl dız lar dır. Ba zı ölen yıl dız lar bü zül mek te, kü çük bir ha cim için de çok yo -

ğun bir mad de yi ba rın dır mak ta dır lar. Gü neş'ten 3 kat bü yük olan bu yıl -

dız lar, sa de ce bir kaç ki lo met re ça pın da dır lar. Böy le olun ca da çe kim güç -

le ri mu az zam bir şe kil de art mak ta, ışı ğı, se si hat ta za ma nı bi le yut mak ta -

dır lar. Ken di si ne ya kın olan yıl dız la rı içi ne çek mek te ve içi ne çek ti ği her

yıl dız la çe kim güç le ri bir kat da ha art mak ta dır.6

Ka ra de lik ler ken di le ri ne yak la şan ci sim le ri yut ma la rı se be biy le "ka ra -

ba tak lık" şek lin de dü şü nül mek te dir ler ve ışı ma ma la rı se be biy le de "ka ra -

de lik" adı nı al mak ta dır lar. 
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A yet te ge çen ifa de ler den Hz. Zül kar neyn'in Müs lü man bir ida re ci,

dev le ti nin ise Müs lü man bir dev let ol du ğu an la şıl mak ta dır. Hz.

Zül kar neyn ko nuş ma la rın da he men Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü ha tır lat mak -

ta ya ni on lar la Müs lü man ca ko nuş mak ta dır. 

Hz. Zül kar neyn'in vur gu la dı ğı bir di ğer ko nu ise zul mün kar şı lı ğı nın

o za man ki hu ku ka gö re be lir len di ği dir. Ayet te ge çen azap lan dır ma dan ka -

sıt -yu ka rı da da ifa de et ti ği mi ze ben zer- ce zai yap tı rım lar dır. Al lah o dö -

nem de, in kar eden top lu lu ğun bu dün ya da ki aza bı nı, Hz. Zül kar neyn'in

eliy le tak dir et miş tir. An cak bu azap, yap tık la rı zul me kar şı lık ola rak dün -

ya ha ya tın da ve ri len bir ce za dır. Rab bi mi zin "Ahi ret aza bı ise, mu hak kak

çok da ha bü yük tür; bir bil se ler" (Ka lem Su re si, 33) aye tin de de bil dir di ği

gi bi ahi ret te ki kar şı lık çok da ha şid det li, çok da ha çe tin dir. 

Al lah'ın var lı ğı nı ve ahi re ti in kar eden, Ku ran'ın hü küm le ri ni ya lan la -

yan her in san, hem dün ya da hem de ahi ret te mut la ka hak et ti ği kar şı lı ğı

gö re cek tir. Ni te kim ta rih bo yun ca pek  çok ka vim dün ya ha ya tın da bü yük

azap la ra uğ ra tıl mış tır. El çi le rin Al lah'a ima na da vet et tik le ri ka vim ler den

bu da ve ti red de den ler dün ya ha ya tın da ki azap la kar şı laş mış tır. Al lah bu

ka vim le rin he lak la rı nı ha ber ver di ği ayet ler de, ahi ret aza bı nın çok da ha

şid det li ol du ğu nu da ha tır lat mış, in san la ra asıl çe kin me le ri ge re ken aza bın

ahi ret aza bı ol du ğu nu bil dir miş tir. Ayet ler de Allah şöyle bildirir:

Böy le ce Biz de on la ra dün ya ha ya tın da aşa ğı lan ma aza bı nı

tad dır mak için, o uğur suz gün ler de üzer le ri ne 'ku lak la rı

pat la tan bir ka sır ga' gön der dik. Ahi ret aza bı ise da ha (bü -

yük) bir aşa ğı lan ma dır. Ve on la ra yar dım edil me ye cek tir.

(Fus si let Su re si, 16)
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Dedi ki: "Kim zulmederse Biz onu
azablandıracağız, sonra Rabbine döndürülür, O

da onu görülmemiş bir azabla azablandırır." 
(Kehf Suresi, 87)
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İş te Biz öl çü süz ce

dav ra nan la rı ve

Rab bi nin ayet le ri -

ne inan ma yan la rı

böy le ce za lan dı rı -

rız; ahi re tin aza bı

ise ger çek ten da ha

şid det li ve da ha

sü rek li dir. (Ta ha

Su re si, 127)

Ayet te ce hen -

nem de in kar cı la rın

kar şı la şa ca ğı bu azap

"gö rül me miş bir azap"

ola rak ta rif edil mek te dir. Bu ke li mey -

le, ahi ret aza bı nın in san la rın dün ya da kar şı laş tı ğı, gö rüp, bil dik le ri her tür -

lü azap tan çok da ha şid det li ol du ğu na işa ret edil mek te dir. O ne den le in -

san la rın dün ya da kar şı laş -

tık la rı azap lar dan ön ce

ahi ret aza bı nı dü şün -

me le ri ve bun dan

kork ma la rı ge rek mek -

te dir. Bu şid det li kor ku

in san la rın yap tık la rı ha -

ta lar dan do la yı tev be et -

me le ri ne  ve in kar dan

vaz ge çip, ken di le ri ni

Al lah'a tes lim et -

me le ri ne ve si le

ola bi lir. 
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(Kehf Suresi, 88) İman edecek ve son derece samimi olacak, “onun için güzel

bir karşılık vardır.” O güzel karşılığı Allah ayette açıklıyor bakın: “Kim

iman eder ve salih amellerde bulunursa, onun için güzel bir karşılık

vardır.” Bu ayetin açıklamasını nerede buluyoruz? Nur Suresi’nin 55. aye-

tinde buluyoruz. Ayeti ayetle açıklamak lazım; mesela 88. ayeti Nur Suresi’nin

55. ayetiyle tefsir edebiliyoruz. Çünkü orada Allah diyor ki; “Kim iman eder

ve salih amellerde bulunursa, onu dünya hakimi yaparım.” Burada da

ne diyor ayette; “Onun için güzel bir karşılık vardır.” O güzel karşılığın ne

olduğunu anlıyoruz oradan. ‘Dünya hakimiyeti ve cennet.’ Onun için Kuran’ı

Kuran’la tefsir etmek çok önemli bir yöntemdir. Genelde hayati bir yöntemdir.

Ve en doğru yöntem odur. “Ona buyruğumuzdan kolay olanını söyle-

yeceğiz.” Mesela bu ayeti, “buyruğumuzdan kolay olanı söyleyece-

ğiz” ayetini, hangi ayetlerle açıklarız? “İbrahim’in dini gibi kolaydır.”

(Hac Suresi, 78) “Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler.”

(Bakara Suresi, 185) Başka bir ayet daha var. “Kolay olanda başa-

rılı kılacağız.” (A’la Suresi, 8) Bu ayeti açıklarken 88’in yanına o

ayetlerin konması lazım, ayetleri açıklanması için. Mesela

“bakınız” diye şu şu şu ayetler diye bağlantı kurulması

lazım.(A9 TV, 24 Ocak 2013)



B u ayet ten Hz. Zül kar neyn'in sa de ce bir dev let ada mı ve ha kim de -

ğil, ay nı za man da teb liğ ci bir Müs lü man, bir mür şid ol du ğu da an -

la şıl mak ta dır. Te ba sı al tın da ki in san la rı eğit ti ği, on la ra Al lah'ın rı za sı na

uy gun tarz da hük met ti ği açık ça an la şıl mak ta dır. 

Hz. Zül kar neyn, kar şı laş tı ğı top lu lu ğu he men Al lah'a ima na, sa mi mi -

ye te, Allah’ın bildirdiği sa lih amel le ri, iba det le ri ye ri ne ge tir me ye da vet et -

mek te dir. Bu ki şi le ri teş vik et mek için dün ya ve ahi ret ha ya tın da ki kar şı lı -

ğa dik kat çek mek te, böy le ce on la rı hi da ye te ça ğır mak ta dır. Bu, tüm el çi le -

rin gön de ril dik le ri ka vim le re yap tık la rı bir da vet tir. Pey gam ber ler dur -

mak sı zın in san la rı Al lah'ın yo lu na ça ğır mış lar, çe şit li me tod lar ge liş ti re rek

in san la rın vic dan la rı nı ha re ke te ge çir mek için ça lış mış lar dır. 

Ayet ler de dik kat çe ki len bir di ğer ko nu ise, in san lar dan ne tep ki ge -

lir se gel sin ka rar lı dav ran mak, Al lah'ın "iyi li ği em re dip kö tü lük ten men et -

me" em ri ni mut lak su ret te ye ri ne ge tir mek tir. Bu, pey gam ber ler gi bi sa lih

mü min le rin de üze ri ne dü şen önem li bir so rum lu luk tur. Bir ayet te şöy le

buy rul mak ta dır:

Siz den; hay ra ça ğı ran, iyi li ği em re den ve kö tü lük ten sa kın dı ran bir

top lu luk bu lun sun. Kur tu lu şa eren ler iş te bun lar dır. (Al-i İm ran

Su re si, 104)

Kehf Su re si'nde ki bu ayet te dik kat çe ki len bir di ğer önem li

ko nu ise, Müs lü man la ra ko lay lık yo lu nun gös te ril me si nin ve

zor luk çı ka rıl ma ma sı nın öne mi dir. İyi in san la ra yap tık la rı iş ler -

de, al dık la rı ka rar lar da ve gün lük ha yat la rı için de ko lay lık, ra -
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“Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa,
onun için güzel bir karşılık vardır. Ona

buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz." 
(Kehf Suresi, 88)



hat lık ve hu zur sağ lan ma lı dır. Ni te kim ayet te "Al lah, si ze ko lay lık di ler,

zor luk di le mez" (Ba ka ra Su re si, 185) şek lin de Rabbimiz bildirmekte ve

iman eden le re önem li bir ha tır lat ma da bulunmaktadır. Al lah bir di ğer aye -

tin de "An dol sun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp dü şün mek) için ko lay laş tır -

dık. Fa kat öğüt alıp-dü şü nen var mı?" (Ka mer Su re si, 17) şek lin de bu yur -

mak ta dır. Do la yı sıy la mü min ler, her za man ko lay lık yo lu nu seç me nin Ku -

ran ah la kı nın bir ge re ği ol du ğu nu bil me li dir ler. Ay rı ca Al lah'ın "Ve se ni

ko lay olan için ba şa rı lı kı la ca ğız" (Ala Su re si, 8) şek lin de ki müj de si ni

akıl la rın dan çı kar ma ma lı dır lar. Al lah Hac Su re si'nde şu şe kil de bil di rir:

Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin (ça ba har ca yın). O, siz le ri seç -

miş ve din ko nu sun da si ze bir güç lük yük le me miş tir, ata nız İb ra -

him'in di ni(nde ol du ğu gi bi). O (Al lah) bun dan da ha ön ce de, bun -

da (Kur'an'da) da si zi "Müs lü man lar" ola rak isim len dir di; el çi si zin

üze ri ni ze şa hid ol sun, siz de in san lar üze ri ne şa hid ler ola sı nız di -

ye. Ar tık dos doğ ru na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a sa rı lın,

si zin Mev la nız O'dur. İş te, ne gü zel mev la ve ne gü zel yar -

dım cı. (Hac Su re si, 78)
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H z. Zül kar neyn ikin ci kez yol tut tu ğun da bu kez do ğu ta ra fı na doğ -

ru gi der. Ayet te ge çen bu ifa de ile, muh te me len yi ne ha ri ta ya gö -

re en do ğu da ki Ko re, Çin ya da Ku zey Çin (Man çur ya) gi bi böl ge le re işa-

ret edi li yor ola bi lir. 

Aye tin de va mın da Hz. Zül kar neyn'in "Gü ne ş'i ken di le ri için bir si -

per kıl ma dı ğı mız bir ka vim" ile kar şı laş tı ğın dan bah se dil mek te dir. Ayet -

te ge çen si per ke li me si nin Arap ça sı "sit ren"dir ve bu ke li me "ört mek, giz -

le mek" an la mı na ge len Arap ça "se te re" fi ilin den gel mek te dir. Bu ra dan an -

la şıl dı ğı gi bi si per ke li me si bu ayet te, "el bi se ya da bi na dan mü te şek kil ör -

tü" an la mın da kul la nıl mak ta dır. 

Do la yı sıy la söz ko nu su top lu luk, için de ba rı na bi le cek le ri bir ev le ri ol -

ma yan, düz bir ara zi de ya şa yan, Güneş’ten ko ru na bi le cek le ri ba rı nak la rı,

şem si ye le ri ve ya her han gi baş ka bir ge reç le ri bu lun ma yan, dı şa rı da ya şa -

yan gö çe be bir top lu luk ola bi lir. Ge ce le ri ça lı şıp, gün düz le ri de yer al tın da

bir sı ğı nak ta ya şı yor ola bi lir ler. Ay nı za man da gi ye cek le ri ol ma yan,

il kel şart lar da, me de ni ol ma yan bir or tam da ya şa yan bir top lu -

luk ol ma la rı da muh te mel dir. Ni te kim Ömer Na su hi Bil men

de ayet te ge çen bu ifa de yi ay nı şe kil de tef sir et mek te dir:
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Sonra (yine) bir yol tuttu. Sonunda güneşin
doğduğu yere kadar ulaştı ve onu (güneşi), kendileri

için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine
doğmakta iken buldu. İşte böyle, onun yanında 

"özü kapsayan bilgi olduğunu" 
(veya yanında olup-biten herşeyi) 

Biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.
(Kehf Suresi, 89-91)



"Zülkarneyn'in bu seyahatinde (Güneş’in doğduğu bir cihete kavuştu)

Güneş’in ilk ziya neşrettiği bir mamureye geldi. O Güneş’i (bir kavim

üzerine tulu eder buldu ki, onlar için Güneş’e karşı bir siper yapmış

değildik) bu kavim için Güneş’in şulelerini bertaraf edecek bir giysi, bir

bina ve bir tepe gibi birşey bulunmuyordu. Bunlar güneş doğunca, ya

yer altındaki mahzenlere veya denize sokulurlardı. Güneş bertaraf

olunca çıkar maişetleriyle uğraşırlardı."7

91. ayet te ise Hz. Zül kar neyn'in özü kap sa yan bir bil gi ye sa hip ol du -

ğun dan bah se dil mek te dir. Özü kap sa yan bil gi ifa de si nin Arap ça da ki kar -

şı lı ğı "hub r"dur. Ve bu ke li me "bü tün in ce lik le ri ve ha ki ka ti bil me" an la -

mın da kul la nıl mak ta dır. 

Bu ilim da ha ön ce ki bö lüm ler de de vur gu la dı ğı mız gi bi

Al lah'ın di le di ği kul la rı na Ken di Ka tın dan ver di ği özel bir ilim -

dir. Kehf Su re si'nin 68. aye tin de de dik kat çe kil di ği gi bi, Hz. Hı -

zır da bu özel il me sa hip kut lu bir ki şi dir.
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H z. Zül kar neyn üçün cü kez yol tut tu ğun da bu kez ge ri dö ner ve en
do ğu ile en ba tı ara sın da bir böl ge ye ula şır. Bu ra sı, Hi ma la ya lar'da

bir böl ge ola bi lir. Ni te kim Be di üz za man Sa id Nur si de ay nı böl ge le re işa ret
et mek te ve Hz. Zül kar neyn'in "... Hind ve Çin'de ki ak vam-ı maz lu me ye te -
ca vüz le ri ni dur dur mak için o Hi ma la ya sil si le le ri ne ya kın iki dağ or ta sın da
uzun bir sed yap tı ğı ve o ak vam-ı vah şi ye nin kes ret le hü cum la rı na çok za -
man ma ni ol du ğu nu..."8 ha tır lat mak ta dır. Üs tad'ın da be lirt ti ği gi bi bu iki set,
iki dağ sil si le si ola bi lir. 

Ayet te Hz. Zül kar neyn'in ye ni git ti ği böl ge de kar şı laş tı ğı top lu lu ğun
he men hiç bir sö zü kav ra ma dık la rı da ifa de edil mek te dir. "Hiç bir söz" de ğil,
"he men he men hiç bir söz" den me si, bu top lu lu ğun fark lı ve alı şıl mı şın dı şın -
da bir dil ko nuş tu ğu na işa ret edi yor ola bi lir. 

An cak Hz. Zül kar neyn bu ka vim le ko nu şa bil mek te dir. Bu du rum da
Hz. Zül kar neyn ya özel bil gi siy le bu fark lı di li an la yıp ko nu şu yor dur ya da
ya nın da bu lu nan ki şi ler bu di li an lı yor ola bi lir ler. Bu ayet, Hz. Zül kar -
neyn'in ya nın da bu ko nu lar da bil gi li özel bir eki bi ol du ğu na işa ret edi yor
ola bi lir.

Ayet ler den ay rı ca Hz. Zül kar neyn'in git ti ği her yer de se fa let, yok sul luk
ve za yıf bı ra kıl mış lık ol du ğu an la şıl mak ta dır. Ba tı ta ra fın da ki top lu luk da,
do ğu da ki top lu luk da ih ti yaç için de dir. Do ğu da ki top lu luk Gü neş 'ten ko ru -
na cak bir ba rı nak la rı ol ma ya cak ka dar bü yük bir se fa let le iç içe dir. İki se tin
ara sın da ki halk ise ce ha let için de dir, kül tü rel ve tek no lo jik açı dan ge liş me -
miş tir. Ay rı ca ken di le ri ni dış teh li ke ler den ko ru mak tan aciz bir top -
lu luk tur. Bu ne den le de ül ke bü yük bir anar şi teh li ke siy le kar şı
kar şı ya dır. Hz. Zül kar neyn'den yar dım is te me le ri nin en önem li
ne de ni de iş te bu yok sul luk, ce ha let ve kar ga şa  ola bi lir. Bun la -
rın hep si o dö nem de yer yü zün de mev cut du ru mu an la ma mız
için önem li işa ret ler dir.

Sonra bir yol (daha) tuttu. İki seddin
arasına kadar ulaştı, onların (sedlerin)

önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan
bir kavim buldu. (Kehf Suresi, 92-93)
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A rap ça ’ya baş ka bir dil den gir dik le ri tah min edi len Ye'cüc ve Me'cüc
ke li me le ri ile yer yü zün de boz gun cu luk ya pan bir top lu lu ğa dik kat

çe kil mek te dir. Ni te kim İs lam alim le ri de yo rum la rın da Ye'cüc ve
Me'cüc'ün o böl ge de zor ba lık ya pan, fe sat çı ka ran, in san la ra zul me den bir
ya da da ha faz la ka vim ol duk la rı nı ifa de et mek te dir ler.

Ye 'cüc ve Me 'cüc'ün boz gun cu luk la rı ne de niy le zor du rum da olan bu
ka vim, Hz. Zül kar neyn'den ken di le ri ne yar dım et me si ni is te mek te, bu yar -
dı mın kar şı lı ğın da da ona ver gi ver me yi tek lif et mek te dir ler. Bu ra dan Hz.
Zül kar neyn'in tek ba şı na bir ki şi ol ma dı ğı, bir dev le ti yö net ti ği an la şıl mak -
ta dır. Ay nı Hz. Sü ley man gi bi Hz. Zül kar neyn de dev let gü cü ne ve as ke ri
gü ce sa hip tir. 

Ayet te işa ret edi len bir di ğer ko nu da Hz. Zül kar neyn'in ya nın da, ön -
ce ki ayet te işa ret edi len dil uz man la rı gi bi, ba yın dır lık ve imar ko nu la rın -
dan da an la yan bir ekip ol du ğu dur. Hz. Zül kar neyn'in bu ko nu lar la il gi -
len di ği, mi ma ri ve imar tek no lo ji si ni iyi bil di ği de ya pı lan yar dım ta le bin -
den an la şıl mak ta dır. Hat ta bu ko nu lar da ki bil gi si ile ta nın dı ğı, meş hur ol -
du ğu na da ayet ler de işa ret edil mek te dir. Onun bu ünü ne de niy le, di ğer
dev let ler ken di sin den bu yön de bir yar dım is te mek te dir ler. Tüm bu özel -
lik le ri, Hz. Zül kar neyn'in dev le ti nin gü cü nü ve ça pı nı an la mak için de bir
de lil ni te li ğin de dir. 

Hz. Zül kar neyn ay rı ca "yer yü zün de boz gun cu lu ğu ve fit ne -

yi ön le yen bir ki şi" ola rak da ta nın mak ta dır. Bu ne den le de zor

du rum da olan, bu yön de sı kın tı çe ken, iç ka rı şık lık lar ya şa yan

Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten Ye'cuc
ve Me'cuc, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar,

bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için
sana vergi verelim mi?" 

(Kehf Suresi, 94)



ve ya dı şa rı dan bas kı gö ren dev let ler on dan yar dım is te mek te dir -

ler. Bu, Hz. Zül kar neyn'in dün ya ya ni zam ve ren, kom şu ül ke le rin yar dım

is te di ği, as ke ri gü cü ne ve yer yü zün de boz gun cu lu ğu ön le yi ci yö nü ne gü -

ven di ği, çok güç lü bir dev le tin ba şın da ol du ğu nun bir de li li  ola bi lir. Bir

mil le tin baş ka bir dev let ten yar dım ta lep et me si, üs te lik bu yar dı mın kar -

şı lı ğın da ver gi ver me ye ra zı ol ma sı bu mil le tin için de bu lun du ğu sı kın tı lı

du ru ma çö züm bu la ma dı ğı nın gös ter ge si dir. Yar dım is te dik le ri dev le tin

de, ken di le ri için zor lu olan ko nu la ra çö züm bu la bi len, güç lü ve yer le şik

bir ha ki mi ye te sa hip ol du ğu nun apa çık bir ala me ti dir. 
Hz. Zül kar neyn'in hem ba tı ta ra fın da hem de do ğu ta ra fın da böy le

bü yük say gı gör me si ve et ki li ol ma sı onun dün ya ya ha kim bir dev le tin ba -
şın da ol du ğu nun gös ter ge si ola bi lir. Do la yı sıy la ayet ler den onun, yer yü -
zü ne ba rış, ada let ve gü ven lik ge tir mek le so rum lu ol du ğu nu bi len bir li -
der ol du ğu nu an lı yo ruz. Ken di si ni sa de ce ken di ül ke sin den de ğil, dün ya -
nın her böl ge sin den so rum lu his set mek te dir. Al lah bu aye tiy le, yer yü zü ne
ada let, ba rış ve gü ven lik ge tir me nin her Müs lü ma nın üze ri ne bir so rum -
lu luk ol du ğu na da işa ret et mek te dir. Her ül ke ken di im kan la rı doğ rul tu -
sun da dün ya so run la rı ile il gi len me li ve ih ti yaç için de olan top lu luk la ra
mad di ve ma ne vi yar dım da bu lun ma lı dır. 

Hz. Zül kar neyn kıs sa sıy la ahir za man da İs lam ah la kı nın da –ay nı Hz.

Zül kar neyn'de ol du ğu gi bi- tüm dün ya ya ha kim ola ca ğı na işa ret edil mek -

te dir. Rab bi miz Nur Su re si'nde bu gü zel müj de yi iman eden le re şu şe kil-

de bil dir mek te dir: 

Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra

va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti dar

sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kı la -

cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le şik

kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven li ğe çe -

vi re cek tir. On lar, yal nız ca Ba na iba det eder ler ve Ba na hiçbir

şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kar eder se, iş te

on lar fa sık tır. (Nur Su re si, 55)
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çe kil mek te dir. Onun ik ti da rı en kü çük bir dar be de yı kı la cak ka dar

çü rük ve za yıf bir ik ti dar de ğil dir. Son de re ce güç lü, hal kı na ve ih ti yaç için -

de olan di ğer mil let le re gü ven ve ren, yö ne tim şek li ve uy gu la ma la rıy la in -

san lar üze rin de te dir gin lik oluş tur ma yan bir dev let tir. Al lah'ın iz niy le hiç -

bir zor luk ve dar be ile yı kıl ma ya cak bir sağ lam lı ğa sa hip gö rün mek te dir.

Bu ayet le    Al lah, bas kı la rın ve zor ba lık la rın as la et ki et me ye ce ği, ça tış ma,

kay na ma ve ayak lan ma lar la sar sıl ma ya cak ka dar dev le te ha kim bir ik ti da -

rın öne mi ne dik kat çek mek te dir.  

Hz. Zül kar neyn yap tı ğı yar dım kar şı lı ğın da he di ye al ma mak ta dır. Ku -

ran'da pey gam ber le rin bu ah la kıy la il gi li baş ka ör nek ler de bu lun mak ta dır.

Ör ne ğin Hz. Sü ley man'ın ken di si ne gön de ri len he di ye le ri red de di şi Ku -

ran'da şöy le bil di ril miş tir:

"Ben on la ra bir he di ye gön de re yim de, bir ba ka yım el çi ler ney le

dö ner ler." (El çi he di ye ler le) Sü ley man'a gel di ği za man: "Siz ler ba -

na mal ile yar dım da mı bu lun mak is ti yor su nuz? Al lah'ın ba na ver -

di ği, si ze ver di ğin den da ha ha yır lı dır; ha yır, siz, he di ye niz le se vi -

nip öğü ne bi lir si niz" de di. (Neml Su re si, 35-36)

Hz. Sü ley man'ın da, Hz. Zül kar neyn'in de ken di le ri ne tek lif

edi len mad di kar şı lı ğı ka bul et me me si nin pek çok hik me ti ola -

bi lir. Bu hik met ler den bi ri ala ca ğı bir yar dı mın kar şı ta raf ta

Dedi ki: "Rabbimin beni kendisinde sağlam bir
iktidarla yerleşik kıldığı (güç, nimet ve imkan),

daha hayırlıdır. Madem öyle, bana (insani) güçle
yardım edin de, sizinle onlar arasında

sapasağlam bir engel kılayım." 
(Kehf Suresi, 95)



oluş tu ra bi le ce ği olum suz et ki le ri  en gel le mek ola bi lir. Çün kü in -

sa nın mad di yar dım da bu lun du ğu bir ki şi ye kar şı say gı sın da, ita -

atin de ve bo yun eği ci li ğin de azal ma ola bi lir. Bu, in san psi ko lo ji sin de olan

bir ruh ha li dir. Ayet te böy le bir du ru ma ma hal ver me mek için, ya pı lan bir

yar dı mın üc ret siz ve ik ram ola rak ya pıl ma sı nın öne mi ne işa ret edil mek te -

dir. Hiç şüp he siz böy le bir yar dım hem sev gi yi, hem de bağ lı lı ğı da ha çok

ar tı ra cak tır. Üs te lik Hz. Zül kar neyn de tıp kı Hz. Sü ley man gi bi, eko no mi-

si ve ha zi ne si çok güç lü bir dev le tin ba şın da dır ve bu zen gin dev le tin, yap -

tı ğı yar dı ma bir kar şı lık bek le me ye ih ti ya cı yok tur. 
An cak Hz. Zül kar neyn, mad di kar şı lık al ma dı ğı bu kav min, ya pa ca ğı
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Belkıs, tarihteki güçlü devletlerden biri olan Sebe devletinin
melikesidir. Kuran'da Hz. Süleyman'ın Sebe melikesi Bel-
kıs'ın kendisine gönderdiği hediyeleri geri çevirdiği haber
verilmiştir. Üstte, Sebe melikesinin Hz. Süleyman'a ilk ziya-
retini anlatan bir tablo. (Edward John Poynter 1881)



yar dı ma in san gü cüy le des tek ol ma la rı nı is te mek te dir. Böy le ce
ken di dev le ti nin in san gü cü nü kul lan ma yı ter cih et me mek te, yar -
dım et ti ği kav min ye rel hal kı nı gö rev len dir mek te, on la ra çe şit li so rum lu -
luk lar ver mek te dir. Bu şe kil de, on la ra sa na tı ve bi li mi öğ ret mek te, kül tü rel
ve tek no lo jik açı dan iler le me le ri ni sağ la mak ta dır. Ay rı ca atıl ve boş du ran
in san gü cü nü ha re ke te ge çir mek te dir. Böy le ce hem ken di dev le ti nin ha zi -
ne sin den ge rek siz har ca ma yap ma mak ta, hem de ken di sa vun ma la rın da
gö rev len dir mek su re tiy le on la rı ül ke le ri ne fay da sağ lar ha le ge tir mek te dir.
Ada le te, say gı ya ve hak ka ni ye te da ya nan böy le bir iliş ki hiç şüp he siz kar -
şı lık lı gü ve ni ve hal kın des te ği ni ko lay lık la el de ede bi lir.  

Böy le bir uy gu la ma nın pek çok olum lu yö nü var dır. Bun lar dan bi rin -
ci si, hal kın eği ti mi ve ye tiş miş in san gü cü nün art ma sı dır. Ay rı ca halk tem -
bel lik ten ve ata let ten kur tu la cak, ken di ça ba la rı ile ba şa rı el de et me nin hu -
zu ru nu ya şa ya cak tır. Bu ay nı za man da, mil le tin öz gü ve ni ni ka zan dı ra cak
bir uy gu la ma dır. Ken di dev le ti nin be ka sı için ça lı şan bir mil le tin yap tı ğı iş -
te zor luk çı kar ma sı, is ya na ve baş kal dı rı ya eği lim gös ter me si çok zor dur.
Do la yı sıy la bu yar dım sı ra sın da da halk ko lay lık la yö ne ti le cek tir. Ay rı ca in -
san lar ken di ka vim le rin den in san lar la da ha ra hat ve da ha ve rim li ça lı şır,
ken di mil let le ri ne hiz met et mek ten da ha çok zevk alır lar. Al lah rı za sı için
ya pı lan iş ler de ta bi ki bu nun ehem mi ye ti yok tur. Ama her in sa nın bu ko nu -
da ti tiz lik gös ter me si, sa de ce Al lah rı za sı nı gö zet me si bek le ne mez. Bu ve si -
ley le din dar olan lar gi bi, din dar ol ma yan in san la rın da hu kuk la rı ko run -
muş olur. Bu ra da Hz. Zül kar neyn'in, ya şa dı ğı dö nem de dün ya nın dört bir
ya nı nı fet het miş bir hü küm dar ola rak ne ka dar akıl cı bir po li ti ka iz le di ği ni
gör mek müm kün dür.

Ayet te Hz. Zül kar neyn'in "bir en gel yap tı ğın dan" bah se dil mek te dir.
Bu ra da ge çi şi en gel le yen bir ya pı nın in şa edil me siy le, yı kıl maz ve dev ril -
mez mi ma ri ye, yük sek tek no lo ji ye işa ret edil mek te dir. Özel lik le de bi na,
köp rü baş ta ol mak üze re her tür lü ima rın sağ lam ol ma sı son de re ce
önem li dir. Bu gi bi ya pı lar dep rem, sel, yağ mur gi bi do ğal fe la ket -
ler le ya da her han gi bir as ke ri sal dı rıy la yı kıl ma ya cak ka dar
sağ lam ya pıl ma lı dır. 
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ADNAN OKTAR: Kehf Suresi, 95: “Dedi ki: "Rabbimin beni kendi-
sinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı (güç, nimet ve imkan), daha

hayırlıdır. Madem öyle, bana (insani) güçle yardım edin de.” Yani ‘bana tabi
olun siz’ diyor. ‘Tam tabi olun, uyun’ diyor. “Sizinle onlar arasında sapasağlam
bir engel kılayım." ‘Anarşi ve terörü tamamen durdurayım’ diyor. "Bana demir
kütleleri getirin", iki dağın arası eşit düzeye gelince, "Körükleyin" dedi. Onu
ateş haline getirinceye kadar (bu işi ya yaptı, sonra:) dedi ki: "Bana getirin,
üzerine eritilmiş kıtran dökeyim.” ‘Katran dökeyim’ diyor. “Böylelikle, ne
onu aşabildiler, ne onu delmeye güç yetirebildiler.” “İki dağın arası eşit
oluncaya kadar”; demir kütlelerini ne yapacak Hz. Mehdi (as)? Ne kadar tank, top,
varsa, teknik aletler bu savaşta kullanılan teknik aletler hepsini eritecektir. Ve hepsi
ağır sanayide kullanılacaktır. Buradaki demir kütlelerinden kasıt bu. Çünkü biliyor-
sunuz tanklar ton hesabıyladır, çelik, demir. Hz. Mehdi (as) devrinde, Hz. İsa Mesih
(as) devrinde, bütün tanklar eritilecek, bütün toplar eritilecek dünyada. Kılıçlar,
silahlar hepsi eritilecek. Yani silah bırakılmıyor. Hz. Mehdi (as), insan öldürmede
kullanılan hiçbir silah bırakmayacak. Bu ayette buna işaret ediliyor, inşaAllah.

Bakın; “Böylelikle, ne onu aşabildiler, ne onu delmeye
güç yetirebildiler.” Artık anarşi ve terörü tamamen

durduruyor, bitiriyor. Silah olmadığında, iman
olduğunda, güzel ahlak olduğunda zulüm de

olmuyor. “Dedi ki: "Bu benim Rabbim-
den bir rahmettir.” ‘‘Allah’ın rahme-

ti ile yaptım, kendi gücüm olarak
yapmadım.’ “Rabbimin va'di gel-
diği zaman, O, bunu dümdüz
eder; Rabbimin va'di haktır."
“Rabbimin va'di geldiği
zaman" kıyamet olur. (A9
TV, 30 Nisan 2011)

K
eh

f 
S

u
re

si
'n

d
en

 G
ü
n
ü
m

ü
ze

 İ
şa

re
tl
er



211

AA
d
n
a
n
 O

k
ta

r 
(H

a
ru

n
 Y

a
h
y
a
)

A yet te Hz. Zül kar neyn'in iki dağ ara sın da set in şa eder ken be to nar -

me tek no lo ji sin den fay da lan dı ğı na işa ret edil iyor olabilir. Bu tek no -

lo ji gü nü müz de he men he men tüm bi na la rın ve bü yük ba raj la rın in şa at la -

rı nın ya pı mın da kul la nıl mak ta dır. 

Ay rı ca ayet te Hz. Zül kar neyn'in iki dağ ara sın da ki bu sağ lam en ge li

ya par ken de mir ve katranı (ba zı tef sir ci le re gö re erimiş bakırı) kul lan dı ğı

ha ber ve ril mek te dir. İn şa at sek tö rün de kul la nı lan en sağ lam mal ze me de -

mir dir. Bi na la rın ya da köp rü, ba raj gi bi mi ma ri eser le rin sağ lam lı ğı nın ar -

tı rıl ma sı için mut la ka de mir kul la nıl ma sı ge re kir. Çün kü de mir ol ma dan

ya pı lan in şa at lar en ufak bir ha sar da, sar sın tı da ya da tah ri bat ta he men çö -

ker ler.

Hz. Zül kar neyn, se ti oluş tu rur ken de mir küt le le ri  ve harç kullanarak

bü yük bir set mey da na ge ti r miş  ola bi lir. Demirleri uç uça getirmiş ve üzer-

lerine dökülen harç ile sağlam bir betonarme yapı oluşturmuştur. (En doğ -

ru su nu Al lah bi lir).

Ayet te "eri til miş ba kır" ola rak çev ri len ifa de nin bir an la mı da "kat -

ran"dır. Kat ran, de mi ri nem ve de niz su yun dan ko ru mak için kul la nı lan,

çam ağa cın dan ve ma den kö mü rün den el de edi len bir kap la ma mad de si -

dir. Hz. Zül kar neyn kat ra nı, oluş tur du ğu de mir den ya pı nın üze ri ne

akıt mış ve bu sa ye de de mi rin ok si de olup, pas lan ma sı nı en gel le -

miş ola bi lir. Ni te kim bu gün mo dern be to nar me tek no lo ji siy le

in şa edi len ya pı lar da da katran benzeri yalıtım malzemeleri

sıkça kullanılmaktadır. 

"Bana demir kütleleri getirin", iki dağın arası
eşit düzeye gelince, "Körükleyin" dedi. Onu ateş
haline getirinceye kadar (bu işi yaptı, sonra)

dedi ki: "Bana getirin, üzerine eritilmiş 
bakır (katran) dökeyim." 

(Kehf Suresi, 96)



Hz. Zül kar neyn be to nar me ya pı yı oluş tur -

mak için üze ri ne kat ran akı tıl mış olan de mi ri,

kum, ki reç, ça kıl ta şı ve su dan oluş tu ru lan bir

harç mal ze me si ile bir leş tir miş  ola bi lir. Böy le ce

betonun çok daha güçlü olmasını sağlamış ola-

bilir. Nor mal şart lar al tın da kum ve ki reç le ya -

pı lan bir harç ko lay lık la de li ne bi lir. An cak bu

harç de mir le tak vi ye edi lin ce, de lin me si müm -

kün ol maz. Bu ya pı, del mek is te yen ler açı sın dan son de re ce cay dı rı cı olur.

Bu be to nar me ya pı nın üze ri ne uy gu la nan bir bas kı so nu cun da yı kıl ma sı,

za rar gör me si, üze rin de ge çiş ya pı la cak bir de lik açıl ma sı, o za man ki şart -

lar da yı kıl ma sı Al lah'ın di le me si dı şın da im kan sız dır. 
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Katran

Hz. Zülkarneyn'in inşa ettiği set, günümüz baraj teknolojisine benzer bir sistem
ile de yapılmış olabilir. Ayetlerden öğrendiğimiz bilgiler buna işaret etmektedir.
Yan sayfadaki resimlerde görüldüğü gibi demirle desteklenmiş inşaatlar, özel
aletler olmadan yıkılamayacak ve aşılamayacak derecede sağlam olmaktadır.
Yan sayfada demirlerin, kullanıldıkları duvarın delinmesini engelleyici stilde
dizilişleri görülüyor.
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K ehf Su re si'nin 97. aye tin de Zül kar neyn ta ra fın dan ya pı lan se tin

aşı la ma dı ğı bil di ril mek te dir. Bu ifa de se tin yük sek ol du ğu na bir

işa ret tir. Ay rı ca o dö ne min in san la rı nın bu  se ti del me ye güç ye ti re me me -

le ri ise se tin da ya nık lı lı ğı na dik kat çek mek te dir. Bu da ya nık lı lık da yi ne

söz ko nu su se tin ya pı mın da, gü nü müz de tüm mo dern ya pı lar da kul la nı -

lan be to nar me tek no lo ji si ne ben zer sis tem le in şa edil di ği nin de lil le rin den

ola bi lir. 

Ay rı ca 98. ayet te bil di ril di ği üze re, Hz. Zül kar neyn'in se tin ya pı mı nı

ta mam la dık tan son ra ilk ha tır lat tı ğı şey Al lah'ın, Rah man ve Ra him sı fat -

la rı dır. O, bu se tin Al lah'ın mer ha me ti nin bir de li li ol du ğu nu ve Al lah di -

le me dik çe böy le bir se ti yap ma yı hiç  kim se nin ba şa ra ma ya ca ğı nı çok iyi

bil mek te dir. Bu ne den le de se ti ya pa nın Rab bi miz ol du ğu nu he men ha tır -

lat mak ta, böy le ce in san la rın bu ba şa rı yı ken di le rin den san ma gaf le ti ne

düş me le ri ne en gel ol mak is te mek te dir.  

Kehf Su re si'nin 98. aye tin de Hz. Zül kar neyn'in in şa et ti ği bu güç lü se -

tin kı ya me te ka dar ba ki ka la ca ğı da ha ber ve ril mek te dir. Ayet te ge çen va -

ad ke li me si, bir son ra ki ayet ten de an la şıl dı ğı gi bi kı ya me ti ifa de et mek te -

dir. Bu ise, se tin kı ya me te ka dar ko ru na ca ğı an la mı na gel mek te dir. 

Ayet te ya pı mı bil di ri len bu se tin ye ri bel ki za man için de bu lu nur, bel -

ki bu lun ma ya bi lir. Bu nun bil gi si Rab bi mi z'in Ka tın da dır. Önem -

li olan şu dur: Ayet te ha ber ve ril di ği gi bi bu se tin kı ya me te ka -

dar yı kıl ma sı müm kün de ğil dir. Al lah aye tin de bu se tin an -

cak kı ya met te yı kı la ca ğı nı açık ça ha ber ver miş tir. Ni te kim Al -
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Böylelikle, ne onu aşabildiler, ne onu delmeye
güç yetirebildiler. Dedi ki: "Bu benim Rabbimden
bir rahmettir. Rabbimin va'di geldiği zaman, O,

bunu dümdüz eder; Rabbimin va'di haktır." 
(Kehf Suresi, 97-98)
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lah kı ya met gü nü her şe yin yı kı la ca ğı nı, dağ la rın yü rü tü le ce ği ni, yer üze -

rin de hiç bir şe yin kal ma ya ca ğı nı di ğer pek çok aye tin de de bil dir miş tir. Bu

ayet ler den bir ka çı şöy le dir:

Dağ la rı yü rü te ce ği miz gün, ye ri çı rıl çıp lak (düm düz ol muş) gö rür -

sün… (Kehf Su re si, 47)

Yer, düz len di ği, için de olan la rı dı şa atıp bo şal dı ğı, Ve 'ken di ya ra -

tı lı şı na uy gun Rab bi ne bo yun eğ di ği za man. (İn şi kak Su re si, 3-5)

Sa na dağ lar hak kın da so ru yor lar. De ki: "Be nim Rab bim, on -

la rı dar ma da ğın edip sa vu ra cak. Yer le ri ni bom boş, çır çıp lak

bı ra ka cak tır. Ora da ne bir eğ ri lik gö re cek sin, ne de bir tüm -

sek. (Ta ha Su re si, 105-107)

Baraj İnşaatı
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H z .  Zu l k a r n eyn  Kı s sa s ı  Hakk ı nda  

Fa r k l ı  B i r  Yo rum
Hz. Zülkarneyn kıssası hakkında akla gelen bir diğer ihtimal ise, bu

kıssanın gelecekte gerçekleşecek olayları anlatıyor olmasıdır. 

Daha önce vurguladığımız gibi Allah Katında zaman tektir; gelecek,

geçmiş ve şu an tek bir anda yaşanmaktadır. Nitekim Kuran'ın bazı ayetle-

rinde, kıyamet gününde, cennette ve cehennemde vuku bulacak her bir

detay gerçekleşmiş ve sonuçlanmış olaylar olarak bizlere anlatılmaktadır.

Bu ayetlerden biri şöyledir: 

Sur'a üfürüldü; böylece Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde
olanlar çarpılıp-yıkıldı. Sonra bir daha ona üfürüldü, artık onlar ayağa
kalkmış durumda gözetliyorlar. (Zümer Suresi, 68)

Görüldüğü gibi ayette bildirilen olaylar geçmişte olmuş bitmiş olaylar

gibi anlatılmaktadır. Oysa bunların tümü bizim için gelecektir, henüz ger-

çekleşmemiştir. Dolayısıyla Hz. Zülkarneyn kıssası da geleceğe yani ahir

zamana dair bazı olaylara işaret ediyor olabilir. 

Allah Kehf Suresi'nin 84. ayetinde Hz. Zülkarneyn için "... ona her

şeyden bir yol (sebep) verdik" şeklinde buyurmaktadır. Burada Mehdiyet

döneminde, İslam ahlakı hakim olduğunda dünyanın her yerine hakim,

büyük bir manevi güce işaret ediliyor olabilir. 

Günümüzde bir ülkenin -ya da bir liderin- dünya hakimiyetinden söz

edebilmek için, bu ülkenin maddi gücünün yanısıra, iletişim teknolojisine

de sahip olması gerekmektedir. Bir liderin bölge bölge dolaşıp ülkeleri

denetlemesi mümkün değildir. Bu nedenle liderin merkezi bir başkentte

olup, diğer bölgeleri uydu ve çeşitli iletişim araçlarıyla kontrol altında tut-

ması çok daha akılcıdır. Nitekim Kehf Suresi'nin 95. ayetinde geçen "Rab-

bimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı (güç, nimet

ve imkan), daha hayırlıdır" ifadesiyle, Hz. Zülkarneyn'in yerleşik bir

düzene sahip olduğuna işaret edilmektedir. 

Kıssayı bu yönde incelediğimizde her ayetin farklı bir işareti

olabileceğini görürüz. Örneğin Hz. Zülkarneyn'in önce batıya,
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sonra doğuya gittiği, daha sonra da geriye döndüğü bildirilmektedir. Bu

ayetlerde, ahir zaman teknolojisin olan uydu yayınında kanalların değişti-

rilmesine, yayında kanal değiştirdikçe farklı bir bölge ile iletişim kurulma-

sına işaret ediliyor olabilir. Ayetlerde sürekli bir "bulma"ya dikkat çekil-

mektedir. Hz. Zülkarneyn'in "göze"nin yanında bir kavim "bulduğun-

dan", doğu tarafında sözden anlamayan bir topluluk "bulduğundan" bah-

sedilmektedir. Bu "bulmalar" bir "arama" sonucunda oluşmaktadır ve

uydu kanallarında yapılan bir "aramaya" bakıyor olabilir.  

Ayetlerde doğu tarafındaki halk için "Güneş’i kendilerine siper

edinmemiş" denmektedir. Eğer bu bilgileri iletişim teknolojisini göz önün-

de bulundurarak yorumlarsak, burada iki farklı işaret olduğunu düşünebi-

liriz. Birincisi uydu aracılığıyla bu bölgeleri izleniyor ve onlar hakkında

bilgi elde ediyor olabilir. (En doğrusunu Allah bilir)

Ayrıca bu ifade ile ahir zamanda pek çok alanda

kullanılacak olan enfraruj teknolojisine de işaret

ediliyor olabilir. Günümüzde enfraruj kamera-

lar tıp, adli tıp, meteoroloji, kriminoloji, istih-

barat, endüstri gibi pek çok alanda kullanıl-

maktadır. İnsan vücudu da bu kameralar

aracılığıyla tüm detaylarıyla incelenebil-

mektedir. 
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Uydu teknolojisi sayesinde yeryüzün-
den detaylı görüntü alınmakta, özellikle
de istihbarat amaçlı uydular her ülkeyi
yakından takip edebilmektedir. 
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Ayetlerde Hz. Zülkarneyn'in hitap ettiği bildirilen topluluk tüm bir kavim

ise, ahir zamanda kavimlere uydu aracılığı ile ve televizyon yayını sayesinde

hitapta bulunulmasına dikkat çekiliyor olabilir. Bu şekilde dünyanın her yerin-

deki insanların şikayetlerini ve ihtiyaçlarını öğrenip, daha sonra hakim olduğu

bu bölgeleri en adil, sevecen, yardımsever şekilde yönetmek mümkündür. 

Ayetlerde geçen Yecüc ve Mecüc'ün bozgunculuğu klasik anlamda bir

terör ya da anarşi olayı olabileceği gibi, yayın aracılığıyla yapılan bir bozguncu-

luk da olabilir. Diğer yayınları engelleyip, sadece kendileri bozgunculuk amaçlı

bir yayın yapıyor olabilir. Ahir zamanda da bu yöntemler kullanılarak bozgun-

culuğun önüne geçilecek olabilir. Örneğin ayette söz edilen demir ve bakırı kul-

lanılarak, bir elektromanyetik alan oluşturulabilir, bu şekilde radyo ve televiz-

yon yayınları bozulabilir. Nitekim elektromanyetik kaynaklardan biri olan

trafo, demir çekirdek etrafına bakır iletken sarılarak elde edilmektedir. Bu elek-

tromanyetik alan çok güçlü olduğu takdirde radyo ve televizyon yayınlarını

bozabilir. 

Bir diğer ihtimal ise çok büyük, kitlevi bir uydu anteni yapımına işaret

edilmiş olmasıdır. Antenin büyük olmasının sebebi ise Yecüc ve Mecüc'ün yer-

yüzündeki tüm yayınları çalışmaz hale getiren bozucu etkisini aşabilmek için

olabilir. Antenlerin yüzeyleri, genel olarak daha ucuz ve hafif olan alüminyum-

dan yapılır. Ancak antenin iletkenliğini artıracak en ideal malzeme aslın-

da alüminyum değildir. Bakır çok daha ideal bir iletkendir. Bu bakım-

dan bakır tercih edilmiş olabilir. Ancak bu kadar büyük bir antenin

Resimlerde de görüldüğü gibi enfraruj teknolojisi sayesinde suç işlenen bölgelerdeki her
türlü suç aleti kolaylıkla tespit edilmekte, karanlıkta işlenen suçlar da tüm detaylarıyla göz-
lenmektedir. Ayrıca hastalıkların ön teşhisinde de önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.
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bakır plakalarla kaplanması da akılcı değildir. Bunun yerine antenin

yüzeyi eritilmiş bakırla kaplanırsa, hem kalıcı bir çözüm olur, hem de

tek parça pürüzsüz bir yüzey elde edilerek antenin olabilecek en yüksek

performansta çalışması gerçekleştirilir. 

Karşıt yayın yoluyla ya da elektromanyetik alan oluşturarak yapılan bu

seti,  görünmez bir engel olarak ifade etmek mümkündür. Nitekim bazı İslam

alimleri Kehf Suresi'nin 93. ayetinde geçen ifadeyi "seddeyn" değil "süddeyn",

Kehf Suresi'nin 94. ayetinde geçen ifadeyi ise "sedd" değil, "südd" şeklinde

okurlar. Eğer "sedd" şeklinde okunursa bu "gözle görünen engel" manasına

gelirken, "südd" şeklinde okunursa "gözle görülmeyen engel" anlamına gel-

mektedir.  (En doğrusunu Allah bilir). 

Ayette geçen "Böylelikle, ne onu aşabildiler, ne onu delmeye güç yetire-

bildiler" (Kehf Suresi, 97) şeklindeki ifade de buna işaret ediyor olabilir.

Çünkü bu büyük antenin yayınını engellemek isteyen Yecüc ve Mecüc'ün ya

bu yayının üzerine çıkabilmeleri ya da bu yayını delmeleri gerekmektedir.

Uluslararası literatürde korsan yayınların herhangi bir yayının arasına girerek,

illegal yayın yapmasına da "yayın delme" adının verilmesi manidardır. 

Bu yorumla değerlendirildiğinde "hemen hiçbir söz anlamayan" tabiri-

nin de yapılan uydu yayınını, bazı zamanlar kavrayamayan bir kavme işaret

ettiği düşünülebilir. Bu kavim yayının bozulduğu anlarda sözü anlayamıyor,

sonra yayın düzeldiğinde de makul olarak hemen kavramaya başlıyor olabilir.

(En doğrusunu Allah bilir.)

Kehf Suresi'nin 86. ayetinde geçen "... kara çamurlu bir göze" şeklindeki

ifade de dikkat çekicidir. Çünkü normal bir televizyon ekranında güneşin batışı

küçük bir su gözesinde batış gibidir. Televizyonda görüntülerin rengi değişir ve

deniz sathındaki bir batış ekranda grileşeceği için, dışarıdan bu görüntüyü izle-

yen bir kişi için güneş, kara görünümlü bir gözede batıyormuş gibi gözükür.

"Aynin hami'e" ifadesinde geçen "ayn=göz" ve "hami'e=bulanık" kelimelerinin

bu anlamları da göze ve  televizyondaki görüntünün bulanıklığına işaret ediyor

olabilir. 

Ayrıca hem batı hem de doğu tarafı ile iletişim içinde olması, bir

tarafta Güneş doğarken diğer tarafta Güneş batması da dünyanın

farklı bölgeleri ile bağlantı içinde olduğuna işaret ediyor olabilir.



T üm ka ina tın da bir ölü mü ol du ğu Ku ran'da bil di ril mek te dir. Ölüm lü

olan yal nız in san de ğil dir. Tüm hay van lar, bit ki ler, ge ze gen ler, kı sa -

ca sı ya ra tıl mış olan can lı can sız tüm mad de sel var lık lar bir gün mut la ka yok

ola cak lar dır. Ku ran'da bu gün, "İn san la rın, alem le rin Rab bi için kal ka ca -

ğı..." (Mu taf fi fin Su re si, 6) gün şek lin de ta rif edil mek te dir. 

Kı ya met deh şet ve ri ci bir gün dür. O gün, ön ce den inan ma mış olan lar,

Al lah'ın aza me ti ni, kud re ti ni ilk kez, hem de çok bü yük bir şid det le his se de -

cek ler dir. İş te bu ne den le kı ya met, in kar cı lar için baş lı ba şı na bü yük bir

azap, bir deh şet, piş man lık, acı ve şaş kın lık gü nü dür. Kı ya me ti gö ren in san,

hiç bir şe kil de ta rif edi le me ye cek, dün ya da ki tüm kor ku lar dan yüz ler ce kat

şid det li olan bir kor ku ya ka pı la cak tır. 

Kı ya me tin baş lan gı cı Sur'a üfü rül me si ile olur. Bu, dün ya nın ve bü tün

ev re nin top lu yı kı mı nın ve so nun baş lan gı cı nın işa re ti dir. Ar tık ge ri ye dö -

nüş yok tur. Dün ya ha ya tı nın ta ma men bi tip her kes için ger çek ha ya tın, ya -

ni ahi re tin baş la dı ğı nın se si dir bu. Bu ses, in kar eden le rin kalp le rin de ke sin -

ti siz ve son su za dek ta şı ya cak la rı kor ku, deh şet, yıl gın lık ve şaş kın lı ğı baş -

la tan ilk ses tir. Müd des sir Su re si'nde kı ya met gü nü nün in kar eden ler için

na sıl bir an ol du ğu şöy le be lir til miş tir:

Çün kü o bo ru ya (sur'a) üfü rül dü ğü za man. İş te o gün, zor lu bir gün -

dür. Ka fir ler için se hiç ko lay de ğil dir. (Müd des sir Su re si, 8-10)

Kehf Su re si'nin bu ayet le rin de de kı ya met anın da bu ka vim le-

rin dal ga lar ha lin de bir bir le ri ne ge çe ce ği ne dik kat çe kil mek te dir.

İn san lar, ölüm kor ku su nun ver di ği sar hoş luk için de dal ga la nır

gi bi bir ora ya, bir di ğer ta ra fa gi de cek ler dir. Kont rol le ri ni ta ma -
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Biz o gün, bir kısmını bir kısmı içinde
dalgalanırcasına bırakıvermişiz. Sur'a da

üfürülmüştür, artık onların tümünü birarada
toparlamışız. Ve o gün, cehennemi, inkar

edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz. 
(Kehf Suresi, 99-100)



men yi ti re cek, kor ku için de ne yap tık la rı nı, ne re ye git tik le ri ni şa -

şı ra cak lar dır. 

İn san dün ya da kı ya met ten ne ka dar gaf let te ve ona kar şı ne

ka dar ha zır lık sız sa, o gün ka pı la ca ğı deh şet de o den li bü yük olur.

Bu kor ku ve deh şet his si, ken di si ne ölüm anı gel me sin den iti ba ren son -

su za ka dar pe şi ni bı rak ma ya cak tır. Bu kor ku nun, ço cuk la rın saç la rı nı bi le

bir an da ağar ta bi len bir kor ku ol du ğu ayet ler de şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Eğer in kar ede cek olur sa nız, ço cuk la rın saç la rı nı ağar tan bir gün de

ken di ni zi na sıl ko ru ya cak sı nız? Bu ne den le gök bi le ya rı lıp-çat la -

mış tır; (ar tık) O'nun va'di ger çek leş ti ri lip-ye ri ne ge ti ril miş tir. (Müz -

zem mil Su re si, 17-18)

Al lah'ı, o gü ne ka dar yap tık la rın dan ha ber siz sa nan lar o an da ken di le -

ri nin as lın da kı ya met gü nü ne ka dar za man ve ril miş aciz kul lar ol duk la rı nı

an lar lar. Çün kü Al lah, o za ma na dek ayet te bil di ril di ği üze re; "... on la rı yal -

nız ca göz le rin deh şet le be li re ce ği bir gü ne er te le mek te dir." (İb ra him Su re -

si, 42) Di ğer ayet ler de de, in kar cı la rın kor ku ve şaş kın lı ğı şöy le ta rif edi lir:

Ka ari'a (ba şa çar pıp pat lak ve re cek fe la ket)... Ne dir ka ari'a? Sa na o

ka aria'yı bil di ren ne dir? İn san la rın, 'her ya na da ğıl mış' per va ne ler

gi bi ola cak la rı gün ve dağ la rın 'et ra fa sa çıl mış' renk li yün ler gi bi

ola cak la rı (gün). (Ka aria Su re si, 1-5)

Hac Su re si'nde ki ayet ler de ise, in san la rın ade ta şu ur la rı nı kay bet tik le-

ri, ken di le ri ni bil mez ce si ne ko şuş tur duk la rı şu şe kil de ak ta rı lır: 

Ey in san lar, Rab bi niz den kor kup-sa kı nın, çün kü Kı ya met sa ati nin

sar sın tı sı bü yük bir şey dir. Onu gör dü ğü nüz gün, her em zik li ken di

em zir di ği ni unu tup ge çe cek ve her ge be ken di yü kü nü dü şü re cek tir.

İn san la rı da sar hoş ol muş gö rür sün, oy sa on lar sar hoş de ğil ler dir.

An cak Al lah'ın aza bı pek şid det li dir. (Hac Su re si, 1-2)

İn san la rın o gün kü ça re siz li ği ni an la tan ayet ler den bir ka çı da şöy le dir:

Ay ka rar dı ğı, Gü neş ve Ay bir leş ti ril di ği za man. İn san o gün:

"Ka çış ne re ye?" der. Ha yır, sı ğı na cak her han gi bir yer yok.

O gün, 'so nun da va rı lıp ka rar kı lı na cak yer (müs ta kar)'

yal nız ca Rab bi'nin ka tı dır. (Kı ya met Su re si, 8-12)
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K ehf Su re si'nin bu aye tin de Al lah in kar eden le rin zi kir den ya na gaf let

için de ol duk la rı nı bil dir mek te dir. Rab bi miz bir baş ka aye tin de de

"Ha yır, on lar Rab le ri ni zi kir den yüz çe vi ren ler dir” (En bi ya Su re si, 42) şek lin -

de bu yur mak ta dır. On lar Al lah'ın ayet le ri ni in kar et mek te, ka ina tın her bir de -

ta yın da ki ya ra tı lış de lil le ri ni gör mez lik ten gel mek te ve Al lah'ın in san la ra bir

hi da yet reh be ri ola rak in dir di ği Ku ran'ı din le mek ten şid det le kaç mak ta dır lar.

Oy sa Al lah zik rin öne mi ni pek  çok ayet te vur gu la mak ta ve ak si nin gaf let ha li

ola ca ğı nı bil dir mek te dir:

"Rab bi ni, sa bah ak şam, yük sek ol ma yan bir ses le, ken di ken di ne, ür -
per tiy le, yal va ra yal va ra ve için için zik ret. Gaf le te ka pı lan lar dan ol -
ma.” (Araf Su re si, 205)

İn san, Ku ran ah la kı nı ya şa mak la, her yap tı ğı iş te Al lah'ın rı za sı nı ara mak -

la ve Al lah'ın emir ve tav si ye le ri ne ti tiz lik le uy mak la yü küm lü dür. Zik rin öne -

mi An ke but Su re si'nde de şu şe kil de bil di ri lir:

Sa na Ki tap'tan vah ye di le ni oku ve na ma zı dos doğ ru kıl. Ger çek ten na -
maz, çir kin utan maz lık lar (fah şa)dan ve kö tü lük ler den alı ko yar. Al lah'ı
zik ret mek ise mu hak kak en bü yük (iba det)tür. Al lah, yap tık la rı nı zı bi -
lir. (An ke but Su re si, 45)

Mü min ler için ise Al lah'ın "Ey iman eden ler, ne mal la rı nız, ne ço cuk la rı nız

si zi Al lah'ı zik ret mek ten 'tut ku ya kap tı ra rak-alı koy ma sın'; kim böy le ya par sa,

ar tık on lar hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri dir.” (Mü na fı kun Su re si, 9) em ri ge -

re ği zi kir her şey den önem li dir. Al lah "Rab bi nin is mi ni zik ret ve her şey den ken -

di ni çe ke rek yal nız ca O'na yö nel” (Müz zem mil Su re si, 8) şek lin de bu yur muş tur.

Müs lü man la rın Al lah'ı zik ret me ko nu sun da ki ka rar lı lık la rı bir ayet te de şu şe kil de

bil di ri lir:

(Öy le) Adam lar ki, ne ti ca ret, ne alış-ve riş on la rı Al lah'ı zik ret mek -

ten, dos doğ ru na ma zı kıl mak tan ve ze ka tı ver mek ten 'tut ku ya kap -

tı rıp alı koy maz'; on lar, kalp le rin ve göz le rin in kı la ba uğ ra ya ca ğı

(deh şet ten al lak bul lak ola ca ğı) gün den kor kar lar. (Nur Su re si, 37)
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Ki onlar, Beni zikretme (konusun)da gözleri bir
perde içindeydi. (Kuran'ı) dinlemeye
katlanamazlardı. (Kehf Suresi, 101)
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Kehf Su re si'nin 101. aye tin de dik kat çe ki len bir di ğer ko nu

ise in kar eden le rin Ku ran'ı din le me ye kat la na ma ma la rı dır. On -

lar ken di le ri gi bi, di ğer in san la rın da Ku ran'dan uzak dur ma la rı nı

is ter ler. Çün kü Ku ran'ı din le yen bir ki şi vic da nı nın se si ne uya rak, iyi le rin ya -

nı na ge çe bi lir; hak kı uy gu la ma ya, ya şa ma ya ve ya şat ma ya baş la ya bi lir. İş te

bu ne den le de in kar eden ler, ken di le ri ne ya pı lan teb li ği din le me mek için tür lü

yön tem ler kul la nır lar. Al lah "İn kar eden ler de di ler ki: "Bu Kur'an'ı din le me -

yin ve on da (oku nur ken) yay ga ra lar ko pa rın. Bel ki üs tün ge lir si niz." (Fus si-

let Su re si, 26) aye tiy le bu kim se le rin kul lan dık la rı yön te mi de bil dir miş tir. 

İn kar eden ler Ku ran'ı din le me mek için yu ka rı da ki ayet te be lir til di ği gi bi

yük sek ses le üs tün gel me ye ça ba har car, ko nu yu de ğiş tir me ye ça lı şır ve ya sal -

dır gan bir üs lup la ayet le rin okun ma sı nı en gel le me ye gay ret eder ler. Bu yön -

tem ler işe ya ra maz sa, bu kez iman eden le ri sus tur mak için şid de te, teh di te ve

tür lü bas kı yön tem le ri ne baş vu ra bi lir ler. Bun la rı yap ma la rı nın tek ne de ni ise

duy duk la rı ger çek ler den et ki le ne cek le rin den, vic dan la rı nın ha re ke te ge çe ce -

ğin den ve ba zı dü şün ce le ri nin ne ka dar ha ta lı ol du ğu nu fark ede cek le rin den

kork ma la rı dır. Bu kor ku la rı nı on la rın yüz ifa de le rin den, ta vır la rın dan, Ku ran

ayet le ri oku nur ken ve ya ra tı lış ger çe ği an la tı lır ken bir an da pa ni ğe ka pıl ma -

la rın dan he men an la mak müm kün dür. Tek kur tu luş la rı Ku ran ah la kı na uy -

mak ol ma sı na rağ men in kar cı la rın hak kı din le mek ten ka ça cak la rını Allah Ya -

sin Su re si'nde şöy le bildirir:

On la ra: "Önü nüz de ve ar ka nız da olan dan sa kı nın, bel ki esir ge nir si -

niz" de nil di ğin de, (din le me yip in ka ra de vam eder ler). On la ra, Rab le -

ri nin ayet le rin den bir ayet gel me yi gör sün, mut la ka on dan yüz çe vi -

rir ler. (Ya sin Su re si, 45-46)

Oy sa Ku ran'ı din le me mek için ku lak la rı nı tı ka yan lar bil me li dir ler ki, he sap

gü nü çok bü yük bir piş man lık ya şa ya cak lar dır. O gün tek is te dik le ri şey ise ölü -

mün her şe yi ke sip bi tir me si ola cak tır. Bu du rum Ku ran'da şöy le ha ber ve ri lir:

Ki ta bı sol eli ne ve ri len ise; o da, der ki: "Ba na keş ke ki ta -

bım ve ril me sey di. He sa bı mı hiç bil me sey dim. Keş ke o

(ölüm her şe yi) ke sip bi tir sey di. Ma lım ba na hiç bir ya rar

sağ la ya ma dı. Güç ve kud re tim yok olup git ti." (Hakka

Suresi, 25-29)



A yet te ba zı in san la rın Al lah'ı unu tup, O'nun dı şın da dost ve ve li ler

edin dik le ri vur gu lan mak ta dır. Söz ko nu su in san lar bir zor luk la

kar şı laş tık la rın da, bir sı kın tı la rı ol du ğun da, yar dı ma ih ti yaç duy duk la rın -

da "ve li” edin dik le ri ki şi le rin ken di le ri ne yar dım ede bi le cek le ri, sı kın tı la -

rı nı gi de re bi le cek le ri ya nıl gı sı na dü şer ler. Oy sa in san lar dan me det um -

mak, yar dım bek le mek çok bü yük bir ha ta dır. Al lah di le me dik çe hiç bir in -

sa nın bir di ğe ri ne yar dım da bu lun ma sı müm kün de ğil dir. Çün kü Al lah'ın

dı şın da ki var lık lar da yal nız ca O'nun ya rat tık la rı dır. O'nun di le me siy le

var ol muş lar dır. O'nun di le me siy le var lık la rı nı de vam et ti rir ler. Zor luk la-

rı gi de rip ko lay laş tı ran, sı kın tı la rı or ta dan kal dı ran, şi fa yı ve rız kı ve ren,

gül dü ren ve ağ la tan Al lah'tır. Kı sa ca Al lah'tan baş ka her şey ve her kes,

son suz aciz, son suz fa kir, son suz muh taç var lık lar dır. Bun la rın ken di le ri -

ne ait bir güç le ri, ka bi li yet le ri yok tur; öy le ki ken di le ri ne bi le yar dı ma güç

ye ti re mez ler. O hal de, or ta da Al lah'tan baş ka gü ve ni le cek, yar dım umu la -

cak, bir şey ler is te ne cek, bek le ne cek kim se de yok tur.

Bu ne den le, Al lah'tan de ğil de baş ka la rın dan yar dım di le mek, on la rı

ve li edi nip Al lah'ı unut mak, Al lah'a gü ven me yip, se bep le re, ara cı la ra, in -

san la ra gü ven mek, Al lah'ın ya rat tık la rı nı Al lah'tan ba ğım sız bir güç, ira de

ve et ki sa hi bi ola rak gör mek de mek tir ki, bu da apa çık şirk tir. Al lah'ı bı ra-

kıp da kul la rın dan yar dım bek le yen le rin düş tük le ri sap kın lık Ku ran'da şöy -

le ifa de edi lir:

Yar dım gö rür ler umu duy la, Al lah'tan baş ka ilah lar edin di ler. On la -

rın (o ilah la rın) ken di le ri ne yar dım et me ye güç le ri yet mez; oy sa

ken di le ri on lar için ha zır bu lun du rul muş as ker ler dir. (Ya sin

Su re si, 74-75)

Bir azap yur du olan ce hen nem de, Al lah'ın "Kah har" (Kah -
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İnkar edenler, Beni bırakıp kullarımı veliler
edindiklerini mi sandılar? Gerçekten Biz
cehennemi kafirler için bir durak olarak

hazırlamışız. (Kehf Suresi, 102)



re di ci), "Ceb bar" (is te di ği ni zor la yap tı ran), "Mun ta kim" (in ti kam

alı cı) gi bi isim le ri  son su za dek te cel li ede cek tir. Kehf Su re si'nin bu

aye tin de ise bu son suz aza bın in kar eden ler için bir du rak ol du ğu bil -

di ril mek te dir. 

İn kar eden ler, Al lah'ın hu zu run da he sa ba çe kil dik ten son ra ki tap la rı nı

sol yan la rın dan alır lar. Bu an, son su za dek için de ka la cak la rı ce hen ne me sü -

rü le cek le ri an dır. İn kar eden ler için hiç bir ka çış im ka nı yok tur. Ce hen nem

eh li nin her bi ri, ken di si için gö rev len di ril miş bir şa hit, bir de sü rü cü me lek-

le ge lir. Ko nuy la il gi li ba zı ayet ler şöy le dir:

Sur'a da üfü rül müş tür. İş te bu, teh di din (ger çek leş ti ği) gün dür. (Ar -

tık) Her bir ne fis, ya nın da bir sü rü cü ve bir şa hid ile gel miş tir. An -

dol sun, sen bun dan gaf let için dey din; iş te Biz de se nin üze rin de ki

ör tü yü açıp-kal dır dık. Ar tık bu gün gö rüş-gü cün kes kin dir. Onun

ya kı nı olan (ve ya nın dan ay rıl ma yan me lek) de di ki: "İş te bu, ya nım -

da ha zır du rum da olan şey." Siz iki niz (ey me lek ler), her inat çı nan -

kö rü atın ce hen ne min içi ne, Hay ra en gel olan, sal dır gan şüp he ci yi,

Ki o, Al lah'la be ra ber baş ka bir ilah edin miş ti. Ar tık iki niz, onu en

şid det li olan aza bın içi ne atın. (Kaf Su re si, 20-26)

İş te in kar eden ler bu kor kunç ye re doğ ru yü züs tü sü rük le ne rek gö tü rü -

lür ler. Ku ran'da ge çen ifa dey le "bö lük bö lük" ce hen ne me doğ ru sev k e di lir ler.

Ceh enne min dehşet ve ri ci uğul tu su nu uzak tan du yar lar. (Mülk Su re si, 7-8)

Ayet le rde be lir til di ği ne  gö re, in kar cı lar, di ri liş le bir lik te baş la rı na ge le -

cek le ri his set me ye baş lar lar. Bo yun la rı aşa ğı lan mak tan ve utanç tan ötü rü

bü kül müş tür. Baş la rı düş müş, dost suz, yar dım cı sız kal mış, ki bir le ri kı rıl -

mış, çök müş du rum da dır lar. Utanç la rın dan do la yı baş la rı nı kal dır ma dan

göz le ri nin ucuy la ba kar lar. Bir ayet te Rabbimiz şöyle bildirmektedir:

On la rı gö rür sün; zil let ten baş la rı ön le ri ne düş müş bir hal de, ona

(ate şe) su nu lur lar ken göz ucuy la sez dir me den ba kar lar. İman

eden ler de: "Ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar, kı ya met gü nü

hem ken di nefis le ri ni, hem ya kın ak ra ba (ve ya yan daş)la rı -

nı da hüs ra na uğ rat mış lar dır" de di ler. Ha be ri niz ol sun; ger -

çek ten za lim ler, ka lı cı bir azap için de dir ler. (Şu ra Su re si, 45)
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Ce hen ne min ka pı sın da ise in kar cı lar şöy le kar şı la nır lar:

İn kar eden ler, ce hen ne me bö lük bö lük sev k e dil di ler. So nun da

ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on la ra (ce hen ne min) bek -

çi le ri de di ki: "Si ze Rab bi ni zin ayet le ri ni oku yan ve bu gün le kar şı -

la şa ca ğı nı zı (söy le yip) si zi uya ran el çi ler gel me di mi?" On lar:

"Evet" de di ler. An cak azap ke li me si ka fir le rin üze ri ne hak ol du.

De di ler ki: "İçin de ebe di ka lı cı lar ola rak ce hen ne min ka pı la rın dan

(içe ri) gi rin. Bü yük lü ğe ka pı lan la rın ko nak la ma ye ri ne kö tü dür."

(Zü mer Su re si, 71-72)

İn kar eden ler ce hen ne me gir dik le rin de ce hen ne min ka pı la rı üzer le ri -

ne ka pa tı lır. Kar şı kar şı ya kal dık la rı azap, Ku ran'da "bü yük bir azap" (Al-

i İm ran Su re si, 176), "şid det li bir azap" (Al-i İm ran Su re si, 4) ve "acık lı bir

azap" (Al-i İm ran Su re si, 21) ola rak ta rif edil miş tir.  İn sa nın dün ya ha ya -

tın da bil di ği kıs tas lar, ce hen nem aza bı nı tam ola rak kav ra ma ya ye ter li de -

ğil dir. Al lah'ın aza bı nın bir ben ze ri nin ol ma dı ğı ayet ler de şöy le ha ber ve -

ri lir:

Ar tık o gün hiç kim se (Al lah'ın) ve re ce ği azab gi bi azab lan dı ra maz.

Onun vu ra ca ğı ba ğı hiç kim se vu ra maz. (Fecr Su re si, 25-26)

Ce hen nem eh li, ce hen nem de "ca yır ca yır yan mak ta olan" (Me aric Su -

re si, 15),  "alev le ri ka bar dık ça ka ba ran" (Leyl Su re si, 14), "çıl gın ca ya nan"

(Fur kan Su re si, 11) bu ate şin içi ne atı lır lar. Ayet ler de şöy le buy ru lur:

Ki min tar tı la rı ha fif ka lır sa. Ar tık onun da ana sı (son du ra ğı) "ha -

vi ye"dir (uçu rum). Onun ne ol du ğu nu (ma hi ye ti ni) sa na bil di ren

ne dir? O, kız gın bir ateş tir. (Ka aria Su re si, 8-11)

Ateş, ce hen nem de ki azap lar dan sa de ce bir ta ne si dir.  Ce hen nem de

in sa nı hem fi zik sel hem de psi ko lo jik yön den azap lan dı ra cak çok çe şit li

yön tem ler var dır. Ku ran'da ge çen ifa dey le, azap ce hen nem de her

yön den gel mek te dir. Azap tan ken di le ri ni ko ru ma ya fır sat la rı

yok tur, azap her yan dan on la rı ku şat mak ta dır. Üst le rin den,

alt la rın dan ge len aza bı sav ma ya güç ye ti re mez ler ve bu son -

su za ka dar de vam eder. 
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B u ayet ler de dün ya ha ya tı bo yun ca ça lı şıp ça ba la mış, bel ki mad di

açı dan ba şa rı lı ol muş, bel li bir ka ri ye re sa hip ol muş, sa nat eser le ri,

bi lim sel bu luş lar or ta ya koy muş, an cak Al lah'ın var lı ğı nı ve ayet le ri ni in -

kar et tik le ri için ahi ret te ça ba la rı bo şa git miş olan in san lar dan bah se dil -

mek te dir.

Bir in san Al lah'a inan maz, Ku ran ayet le ri ni in kar eder ve ya pı lan ha -

tır lat ma lar dan yüz çe vi rir se, bu ki şi -bü yük eser le r mey da na ge tir se ve ya

çok önem li bu luş lar yap sa da- ahi re ti açı sın dan bü yük bir ka yıp ta de mek -

tir. Ayet ler de bu ki şi le rin du ru mu şu şe kil de ifa de edi lir:

... Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa, el bet te onun yap tı ğı bo şa

çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ ra yan lar dan dır. (Ma ide Su re si, 5)

Ayet le ri mi zi ve ahi re te ka vuş ma yı ya lan la yan lar, on la rın amel le ri

bo şa çık mış tır. On lar yap tık la rın dan baş ka sıy la mı ce za lan dı rı la -

cak lar dı? (Araf Su re si, 147)

... On lar siz den kuv vet ba kı mın dan da ha güç lü, mal ve ço -

cuk lar ba kı mın dan da ha çok tu lar. On lar ken di pay la rıy la

ya rar lan ma ya bak tı lar; siz de, siz den ön ce ki le rin ken di

pay la rıy la ya rar lan ma ya kal kış ma la rı gi bi, ken di pay la rı -

De ki: "Davranış (ameller) bakımından en çok
hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim

mi?" "Onların, dünya hayatındaki bütün
çabaları boşa gitmişken, kendilerini gerçekte

güzel iş yapmakta sanıyorlar." İşte onlar,
Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar
edenlerdir. Artık onların yapıp-ettikleri boşa
çıkmıştır, kıyamet gününde onlar için bir tartı

tutmayacağız. (Kehf Suresi, 103-105)



nız la ya rar lan ma ya bak tı nız ve siz de (dün ya ya ve zev ke) da lan lar

gi bi dal dı nız. İş te on la rın dün ya da ahi ret te bü tün ya pıp-et tik le ri

(amel le ri) bo şa çık mış tır ve iş te on lar kay ba uğ ra yan lar dır. (Tev be

Su re si, 69)

Ayet ler de in kar eden le rin tüm ça ba la rı bo şa gi der ken, iman eden le rin

her iyi lik le ri nin en gü ze liy le kar şı lık bu la ca ğı da müj de len mek te dir. On la -

rın hiç bir amel le ri nin bo şa çı ka rıl ma ya ca ğı bir ayet te şöy le ha ber ve ri lir:

Ni te kim Rab le ri on la ra (du ala rı nı ka bul ede rek) ce vab ver di: "Şüp -

he siz Ben, er kek ol sun, ka dın ol sun, siz den bir iş te bu lu na nın işi ni

bo şa çı kar mam. Si zin ki mi niz ki mi niz den dir. İş te, hic ret eden le rin,

yurt la rın dan sü rü lüp-çı ka rı lan la rın ve yo lum da iş ken ce gö ren le rin,

çar pı şıp öl dü rü len le rin, mut la ka kö tü lük le ri ni ör te ce ğim ve

on la rı, alt la rın dan ır mak lar akan cen net le re so ka ca ğım.

(Bu,) Al lah ka tın dan bir kar şı lık (se vap)tır. (O) Al lah, kar -

şı lı ğın (se va bın) en gü ze li O'nun ka tın da dır." (Al-i İm ran

Su re si, 195)
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K ehf Su re si'nin 106. aye tin de de in kar eden le rin Al lah'ı, el çi si ni ve

ayet le ri ni ala ya al ma la rın dan do la yı ce hen nem aza bıy la ce za lan dı -

rı la cak la rın dan bah se dil mek te dir. Alay, in kar eden le rin Ku ran'ı din le me -

mek için en sık baş vur duk la rı yön tem dir. Al lah, in kar cı la rın bir bir le ri ne

ade ta va si yet et tik le ri bu ah lak bo zuk lu ğu nu bir aye tin de şöy le bil di rir: 

On la ra Rab le ri nin ayet le rin den bir ayet gel me yi ver sin, mut la ka on -

dan yüz çe vi rir ler. Ken di le ri ne hak ge lin ce, onu ya lan la dı lar; fa kat

ala ya al dık la rı nın ha ber le ri on la ra ge le cek tir. (Enam Su re si, 4-5)

Bir baş ka ayet te ise şu şe kil de be lir til mek te dir:

Fa kat on la ra ayet le ri miz le gel di ği za man, bir de ne gör sün, on lar

bun la ra (alay edip) gü lü yor lar. (Zuh ruf Su re si, 47) 

Bu ki şi le rin alay et me le ri nin al tın da ya tan en önem li ne den ise an la tı -

lan la rı din le mek is te me me le ri dir. Çün kü da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi bu

ger çek le re ku lak ver dik le rin de vic dan la rı nın ha re ke te ge çe ce ğin den, ahi re -

tin var lı ğı nın, ölü mün ve dün ya ha ya tın da ki so rum lu luk la rı nın akıl la rı na

ge le ce ğin den kor kar lar. Bu ne den le de ala ya baş vu rur lar. Al lah'ın el çi le ri

va sı ta sıy la in dir di ği din ler le alay et mek kas tıy la ken di le rin ce ka ri ka tür ler

çi zer, mi za hi ya zı lar ya zar, bu nun la ne şe bul ma ya ve Ku ran'da bil di ri len

ger çek le ri unut ma ya ça lı şır lar. 

Alay, fik ri bir açık la ma sı, kar şı sın da ki fik re kar şı ge ti re bi le cek bir de li-

li ol ma yan ki şi le rin, bu za yıf lık la rı nı ve komp leks le ri ni giz le mek

için kul lan dık la rı ca hil ce bir yön tem dir. Alay la ken di in kar la rı -

nı hak lı gös ter me ye ça lı şan bu ki şi ler, Al lah'ın "(Asıl) Al lah

on lar la alay eder ve taş kın lık la rı için de şaş kın ca do laş ma la -

rı na (bel li bir) sü re ta nır" (Ba ka ra Su re si, 15) aye tiy le de be lirt -

İşte, inkar etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi 
alay konusu edinmelerinden dolayı 

onların cezası cehennemdir. 
(Kehf Suresi, 106)



ti ği gi bi, an cak kı sa bir sü re bu alay la rı nı de vam et ti re bi le cek ler -

dir. Ölüm ge lip çat tı ğı za man "… Alay ko nu su edin dik le ri şey de

ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır" (Zü mer Su re si, 48) aye ti ne uy gun bir

or tam la kar şı la şa cak lar dır. Al lah baş ka aye tle rin de de Ku ran ayet le riy le

alay eden le rin ce hen nem aza bı kar şı sın da ki du rum la rı nı şu şe kil de ta rif et -

mek te dir:

Ha yır, sen (bu muh te şem ya ra tı şa ve on la rın in ka rı na) şa şır dın kal -

dın; on lar ise alay edip du ru yor lar. Ken di le ri ne öğüt ve ril di ğin de,

öğüt al mı yor lar. Bir ayet (mu ci ze) gör dük le rin de de, alay ko nu su

edi nip eğ le ni yor lar. "Bu, açık ca bir bü yü den baş ka sı de ğil dir" de -

di ler. "Biz öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ol du ğu muz da mı, ger çek -

ten biz mi di ril ti le cek mi şiz? Ve ya ön ce ki ata la rı mız da mı?" De ki:

"Evet, üs te lik bo yun bük müş kim se ler ola rak (di ril ti le cek si niz).

"İş te o, yal nız ca bir tek çığ lık tan iba ret tir; ar tık

ken di le ri (di ril til miş ola rak) ba kıp du ru yor lar.

Der ler ki: "Ey vah lar bi ze; bu, din gü nü dür."

"Bu, si zin ya lan la dı ğı nız (mü mi ni

ka fir den, hak lı yı hak sız dan)

ayır ma gü nü dür." (Saf -

fat Su re si,

12-21)
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D a ha ön ce de vur gu la dı ğı mız gi bi kı ya met gü nün de sa lih mü min ler,

tüm ha yat la rı bo yun ca ya pıp-et tik le ri nin ya zıl mış ol du ğu he sap

def ter le ri ni "sağ yan la rın dan" ala cak lar dır. Bu ta nım, Ku ran'da "ko lay" he -

sa ba çe ki le cek ve cen ne tle ödül len di ri le cek in san lar için kul la nıl mış tır. Bu

ko nuy la il gi li ba zı ayet ler şöy le dir:

Ar tık ki min ki ta bı sağ ya nın dan ve ri lir se. O, ko -

lay bir he sap (sor gu) ile sor gu ya çe ki le cek. Ve

ken di ya kın la rı na se vinç için de dön müş ola -

cak tır. (İn şi kak Su re si, 7-9)

İman edip salih amellerde bulunanlar... 
Firdevs cennetleri onlar için bir 'konaklama

yeridir.' Onda ebedi olarak kalıcıdırlar, 
ondan ayrılmak istemezler. 

(Kehf Suresi, 107-108)
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He sa ba çe kil me le ri bit ti ğin de ar tık mü min ler, kur tul muş

ol ma nın se vin ci için de dir ler. Ayet te mü min ler için şöy le hük me -

dil mek te dir:

"Ora ya esen lik le ve gü ven lik le gi rin." (Hicr Su re si, 46). 

Ken di si ne "cen ne te gir" de ni len mü min bir ki şi ise, şöy le söy ler:

... Keş ke kav mim de bir bil sey di, Rab bi min be ni ba ğış la dı ğı nı ve

ağır la nan lar dan kıl dı ğı nı. (Ya sin Su re si, 26-27)

Bir baş ka ayet te de Al lah, cen net eh li ni şöy le müj de le mek te dir:

... Bu, doğ ru la ra, doğ ru söy le me le ri nin ya rar sağ la dı ğı gün dür. On -

lar için, için de ebe di ka la cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen net ler

var dır... (Ma ide Su re si, 119)

Cen net te mü min le ri son suz ni met ler bek le mek te dir. Ayet ler de cen net

ni met le rin den şu şe kil de bah se di lir:

Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler, ora da al tın dan bi le zik -

ler le ve in ci ler le süs le nir ler. Ve ora da on la rın el bi se le ri

ipek(ten)dir. Der ler ki: "Biz den hüz nü gi de rip yok eden Al lah'a

ham dol sun; şüp he siz Rab bi miz, ger çek ten ba ğış la yan dır, şük rü ka -

bul eden dir. Ki O, bi zi Ken di faz lın dan (ebe di ola rak) ka lı na cak bir

yur da yer leş tir di; bu ra da bi ze bir yor gun luk do kun maz ve bu ra da

bi ze bir bık kın lık da do kun maz." (Fa tır Su re si, 33-35)

Cen net te ki ni met le rin göz ka maş tı rı cı lı ğı nı ke li me ler le ta rif et mek

müm kün de ğil dir. Ayet ler de de be lir til di ği gi bi cen net, in sa nın beş du yu -

su na ola bi le cek en bü yük zevk ve lez zet le rin tat tı rıl dı ğı bir me kan dır. 

An cak cen ne tin tüm bun lar dan çok da ha üs tün olan en bü yük ni me ti,

Al lah'ın rı za sı dır. Mü mi nin Al lah'ın rı za sı nı ka za na bil miş ol ma sın dan do -

la yı his set ti ği se vinç ve hu zur dur. Da ha sı, Al lah'ın ver di ği her şey için

O'ndan ra zı ol ma nın, O'na da imi bir şü kür için de bu lun ma nın ver di ği asıl

mut lu luk tur. Ku ran'da, cen net eh li nin bu vas fı na şu şe kil de dik kat

çe ki lir: 

"...Al lah on lar dan ra zı ol du, on lar da O'ndan ra zı ol muş lar dır.

İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu dur." (Ma ide Su re si, 119)



B u ayet te Al lah'ın son suz il mi bir ör nek le in san la ra ta rif edil mek te dir.
Al lah gök le rin, ye rin, bu iki si ara sın da olan tüm can lı la rın, ka inat ta iş -

le yen tüm ka nun la rın, bi lim le rin, ilim le rin, her an mey da na ge len tüm olay la -
rın bil gi si ne sa hip tir. Çün kü tü mü nün Ya ra tı cı sı O'dur. 

Al lah'ın 'bil me si' sı nır sız dır; O ay nı an da dün ya üze rin de do ğan ve ölen
in san la rın kim lik le ri ni, yer yü zün de ki her bir ağaç tan dü şen yap rak la rın sa yı -
sı nı, ev ren de ki mil yar lar ca ga lak si için de ki mil yar lar ca yıl dı zın her bi ri nin
özel lik le ri ni ve bu ra da say fa lar ca say sak da as la bi ti re me ye ce ği miz her şe yi bi -
lir. Al lah, yer yü zün de, ay nı an da uzay da mey da na ge len her ola yı, dün ya üze -
rin de ki mil yar lar ca in sa nın, hay va nın ve bit ki nin hüc re le rin de kod lu olan şif -
re le ri de bi lir. Ka ina tın her nok ta sı na tam ola rak ha kim olan Al lah in sa nın içi -
ne ve dı şı na da ha kim dir. Ni te kim Al lah'ın bu son suz bil gi si pek çok ayet le de
bil di ril miş tir. Ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Gör me din mi ki, gök ler de ve yer de olan lar ve di zi di zi uçan kuş lar, ger -
çek ten Al lah'ı tes bih et mek te dir. Her bi ri, ken di du ası nı ve tes bi hi ni
şüp he siz bil miş tir. Al lah, on la rın iş le dik le ri ni bi len dir. (Nur Su re si, 41)
Ha be ri niz ol sun; ger çek ten on lar, on dan giz len mek için gö ğüs le ri ni
bü ker (Hak'tan ka çı nıp yan çi zer)ler. (Yi ne) Ha be ri niz ol sun; on lar, ör -
tü le ri ne bü rün dük le ri za man, O, giz li tut tuk la rı nı da, açı ğa vur duk la -
rı nı da bi lir. Çün kü O, si ne le rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (Hud
Su re si, 5)
O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği ka da rı -
nın dı şın da, O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta maz lar.
O'nun kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat mış tır.
On la rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek yü ce dir, pek
bü yük tür.  (Ba ka ra Su re si, 255)
Gök ler de ve yer de Al lah O'dur. Giz li ni zi ve açı ğı nı zı bi lir;
ka zan dık la rı nı zı da bi lir. (Enam Su re si, 3)
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De ki: "Rabbimin sözleri(ni yazmak) için
deniz mürekkep olsa ve yardım için bir
benzerini (bir o kadarını) dahi getirsek,

Rabbimin sözleri tükenmeden önce, elbette
deniz tükenirdi. (Kehf Suresi, 109)
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G el miş geç miş tüm üm met le re on la rı Al lah'ın doğ ru yo lu na ça ğı ran

re sul ler gön de ril miş tir. Re sul ler in san la ra Al lah'ın var lı ğı nı ve bir li -

ği ni an la tan, on la ra Al lah'ın di ni ni teb liğ eden, Al lah'ın ken di le rin den is -

te dik le ri ni, di ğer bir de yiş le yap ma la rı ve sa kın ma la rı ge re ken şey le ri bil -

di ren, on la rı ce hen nem aza bı na kar şı uya ran ve cen net le müj de le yen kut -

lu in san lar dır. 

Re sul le rin ha yat la rı ve mü ca de le le ri, dü şü nen ve öğüt al ma sı nı bi len

mü min ler için çok hik met li ders ler le do lu dur. Mü min ler, re sul ler ara sın da

hiç bir ay ırım yap ma dan on la rın Ku ran'da ak ta rı lan gü zel ta vır ve dav ra -

nış la rı nı, üs tün ah lak la rı nı ken di le ri ne ör nek al ma lı, on la rın öğüt ve tav si -

ye le ri ni tu tup, uya rı la rı na bü yük önem ver me li dir ler. 

Al lah'ın el çi le ri nin Ku ran'da bil di ri len teb liğ le ri bir bi ri ne ben zeş mek -

te dir. Her el çi, in san la rı Al lah'a iman et me ye, hak ki tap la rı na uy ma ya,

kor kup-sa kın ma ya ve Al lah'ın emir le ri ni ti tiz lik le uy gu la ma ya da vet et -

miş tir. Bu ne den le de iman eden le rin re sul ler den hiç bi ri ni ayırt et me yip,

hep si ne in di ri le ne iman et me le ri, on la rın Ku ran'da bil di ri len te bliğ le ri ne

ti tiz lik le uy ma la rı ge rek mek te dir. Ayet te şöy le hük me dil mek te dir:

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

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

Pey gam ber le re Rab bin den ve ri le ne iman et tik. On lar dan

hiç bi ri ni di ğe rin den ayırt et me yiz ve biz O'na tes lim ol -

muş la rız." (Ba ka ra Su re si, 136)

De ki: "Şüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir
beşerim; yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir İlah

olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı
umuyorsa, artık salih bir amelde bulunsun ve
Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın." 

(Kehf Suresi, 110)



Bü tün re sul ler in san la rı hak di ne ve en doğ ru yo la ça -

ğır mış lar dır. Bu çağ rı on la rın üm met le ri için ge çer li ol du ğu

gi bi, bi zim için de ge çer li dir. Hep si nin da vet et ti ği te mel ima ni ve

ah la ki ger çek ler, ser gi le dik le ri üs tün ka rak ter özel lik le ri, her de -

vir için, do la yı sıy la biz ler için de uyul ma sı ve ör nek alın ma sı ge -

re ken ko nu lar dır. Al lah Ku ran'da on la rın da vet et tik le ri ger çek le -

ri ve sa hip ol duk la rı üs tün ah la ki özel lik le ri biz le re pek çok açı -

dan, öz lü ve ay rın tı lı bir bi çim de bil dir miş tir. Ve Pey gam be rle ri -

nin şah sın da tüm mü min le re doğ ru yo la ta bi ol ma yı em ret miş tir:

Bun lar, ken di le ri ne ki tap, hik met ve Pey gam ber lik ver -

dik le ri miz dir. Eğer bun la rı ta nı ma yıp-küf re sa pı yor lar sa,

an dol sun, Biz bu na (kar şı) in kâ ra sap ma yan bir top lu lu ğu

ve kil kıl mı şız dır. İş te Al lah'ın hi da yet ver dik le ri bun lar -

dır; öy ley se sen de on la rın bu hi da yet le ri ne uy. De ki:

"Ben bu nun için siz den bir üc ret is te mi yo rum. O

(Ku - ran), alem le re bir 'öğüt ve ha tır lat ma dan' baş -

ka sı de ğil dir." (Enam Su re si, 89-90)

Öy ley se mü min le re dü şen Ku -

ran'da re sul le rin kıs sa la rı nı dik kat -

li ce oku yup, on la rın gös ter dik le ri

doğ ru yo la, yap tık la rı öğüt ve uya rı -

la ra ti tiz lik le uy ma ya ça lış mak tır.KK
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KKehf  Su r e  s i ' n d en  

Ah i r  Za ma  na  İşa  r e t  l e r
Ki tap bo yun ca Kehf Su re si'nde ahir za ma na yö ne lik pek  çok işa ret ol -

du ğu nu be lirt tik. Ni te kim ba zı ayet le rin eb ced de ğer le ri de gü nü mü ze çok

ya kın za man la ra bak mak ta dır. Bu ayet ler den ba zı la rı şu şe kil de dir:

On la rın kalp le ri üze rin de (sab rı ve ka rar lı lı ğı) rab tet miş tik... 
(Kehf Su re si, 14)

HİC Rİ:1400,  MİLA Dİ:1979

De di ki: Rab bi min be ni ken di sin de sağ lam bir ik ti dar la yer leşik kıl dı ğı
(güç ni met ve im kan) da ha ha yır lı dır... 

(Kehf Su re si, 95)

HİC Rİ:1409,  Mİ LA Dİ:1988 (Şed de siz)

Ger çek ten Biz ona yer yü zün de sa pa sağ lam bir ik ti dar ver dik... 
(Kehf Su re si, 84)

HİC Rİ:1440,  MİLA Dİ:2019 (Şed de li)

Kehf Su re si'nde hic ri 14. yüz yıl ba şı na
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ya ni mi la di ola rak 20. yüz yı lın so nu ve 21. yüz yı lın ba şı na ba kan

bir işa ret ise Kehf Su re si'nin sı ra nu ma ra sı ile ayet sa yı sı nın çar pı -

mın dan el de edi len 1980 ra ka mı dır. Bu ra kam Hic ri 14. as rın baş la rı na te -

ka bül et mek te dir. 

18. Su re Kehf Su re si 110 ayet                18 x 110 = 1980

Be di üz za man Sa id Nur si de bir çok sö zün de ahir za ma nın baş lan gı cı

ola rak ay nı ta rih le re işa ret et miş tir. Ör ne ğin bir sö zü şu şe kil de dir:

İşte bu ha ki ka ti bil meyen in saf sız insanlar der ler ki: "Ahi re tin taf si -
la tını ders alan mü te yak kız kalb li, kes kin na zar lı olan sa ha be le rin fi -
kir le ri ni çin bin se ne ha ki kat ten uzak ola rak fi kir le ri düş müş gi bi, is -
tik bal-i dün ye vi de bin dört yüz se ne son ra ge le cek bir ha ki ka ti asır -
la rın da ka rib zan net mişler?9

Üstad burada, sahabelerin yaşadığı dönemden "1400 sene

sonra"sından bahsederek, ahir zamanın 1980'li yılla-

ra tekabül edeceğine işaret etmiştir.

Burada ne 1373, ne 1378, ne de 1398

denmemiş, tam 1400 denmiştir.

Yani Hz. Mehdi’nin Hicri

1400’lerde göreve başla-

yacağını açık ve net

olarak ifade

etmiştir.
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K i tap bo yun ca Kehf Su re si'nde Müs lü man -
la ra bil di ri len çe şit li hik met ler, ha tır lat ma

ve öğüt ler üze rin de dur duk. Rab bi mi zin, "...Al -
lah'ın si ze ver di ği ni me ti ve si ze öğüt ola rak in -
dir di ği Ki tab'ı ve hik me ti anın..." (Ba ka ra Su re si,
231) aye tiy le bil dir di ği hük mü ge re ği Kehf Su re -
si'nde ki ayet le rin ba zı hik met le ri ni açık la ma ya
ça lış tık. 

Ayet ler de bil di ri len bu hik met le ri an la ma ya
ve her an ya şa ma ya ça lış mak, ay nı za man da in san -
la ra da an lat mak, tüm Müs lü man lar için bir so rum -
lu luk tur. Al lah aye tin de şu şe kil de bu yur mak ta dır:

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

Eli niz de tut tu ğu nuz bu ki tap ta, bir öğüt ve
hik met gö züy le oku yan her in san için, ih las, ita at,
ka de re tes li mi yet, dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği,
Al lah'ın za man dan ve me kan dan mü nez zeh ol ma -
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sı,  özel ilim le des tek le di ği kul la rı, Al lah'ın ayet le ri ne kar şı bü yük le nen le -
rin uğ ra ya ca ğı son ve iman eden le ri bek le yen müj de li ge le cek gi bi pek çok
ko nuy la il gi li çok önem li te fek kür ler bu lun mak ta dır. 

Kehf Su re si ay nı za man da iman eden ler için bir müj de de içer mek te -
dir. Bu müj de, Pey gam be ri mi zin de ha dis le rin de bil dir di ği, kut lu bir dö -
nem olan ahir za ma nın yak laş ma sı dır. Kehf Su re si bu açı dan ba kıl dı ğın da,

İs lam'ın ahir za man da ge çi re ce ği  baş lan gıç, ge liş me ve Hz. İsa'nın
ge li şi ile bir lik te so nuç la na cak olan ha ki mi yet dö nem le ri ne işa ret

et mek te dir. 
Ku ran'ın pek çok aye tin den an la şıl dı ğı üze re, Al lah'ın is -

te di ği hik me te ve de rin li ğe ula şan mü min le re za fer ve ha ki mi -
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yet müj de len mek te dir. Bu, en son aşa ma dır ve Nur Su re si'nde bi ze bil di ri -
len bir müj de nin, Al lah'ın di le me siy le ger çek leş ti ği bir dö nem dir: 

Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra
va'det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti dar
sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kı la -
cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le şik
kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven li ğe
çe vi re cek tir. On lar, yal nız ca ba na iba det eder ler ve ba na
hiç bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kar
eder se, iş te on lar fa sık tır. (Nur Su re si, 55)
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E vrim teorisi, yani Darwinizm, Yaratılış gerçeğini
reddetmek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı

olamamış bilim dışı bir safsatadan başka bir şey değildir.
Evrim teorisi Eski Mısır’dan ve Sümerlerden bu yana
gelen, kainatı ve canlılığı tesadüfle açıklayan putperest
bir hurafedir, bilimle hiçbir bağlantısı yoktur. Canlılığın,
cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu
teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulundu-
ğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiç-
bir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 700 milyona
yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Üstelik, evrim
teorisi hayatın temel yapı taşı olan tek bir proteinin olu-
şumunu dahi açıklamaktan acizdir. Proteinin kendi ken-
dine tesadüfen oluşmasının imkansız olduğu bilim tara-
fından ortaya konmuştur. 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
gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına,
bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan
sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda, gerçeği gizleyememektedir.

Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı oldu-

ğu, son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha yük-

sek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra

yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yan-

lış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim

Evrim Yanılgısı
Ek Bölüm:



adamı tarafından dile getirilmiştir. Biyoloji, biyokimya, paleon-

toloji, genetik, zooloji, arkeoloji gibi farklı alanlardan çok sayıda

bilim adamı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini

Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam edi-

yoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetle-

mekte yarar vardır.

DDar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğreti

olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim

dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles Darwin'in 1859

yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta

dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeği-

ne kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler

ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklı-

laşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta

Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf

et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı -

la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du.

Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut la -

rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer yıktı.

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le ne bi -

lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı -

nı as la açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın,
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ger çek te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel

bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab lo

or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya tın Kö ke ni 
Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce

dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden gel-

diklerini iddia etmektedir. Çamur birikintisi içinden koful, mitokondri,

lizozom, golgi cisimciği gibi çok sayıda kompleks organelden oluşan hüc-

renin nasıl meydana geldiği, tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca

kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim ger-

çekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teori-

nin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak öncelikle, 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 düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız

madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır.

Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"
Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya -

pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan

"spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te -

sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne
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ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye -

mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan

oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is -

pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı.

Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day

kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım -

dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız

mad de ler den tü re ye bil di ği ne bir de lil sa yı lı -

yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le -

rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş -

mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz -

le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı. Dar -

win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı

dö nem de ise, bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim

dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü

Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin

ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var -

dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce -

ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox, Klaus

Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker,

1977, s. 2.)

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun

süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin kompleks yapısını

ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçer-

sizliği daha da açık hale geldi. 

220. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar
20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev -

rim ci, ün lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin,
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1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen

mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı -

sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı:

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka -

ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Alexander I. Oparin, Origin of Life,

(1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya -

tın kö ke ni ko nu su nu çö zü me ka vuş tu ra cak de -

ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en

ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra -

fın dan 1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel

dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği

gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek

ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin

ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül

(ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa -

ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol ma dı -

ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek

dün ya ko şul la rın dan çok

fark lı ol du ğu, iler le -

yen yıl lar da or ta ya

çı ka cak tı. ("New Evidence on Evolution of Early

Atmosphere and Life", Bulletin of the American

Meteorological Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-

1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in

ken di si de kul lan dı ğı at mos fer or ta mı nın ger -

çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stanley Miller,

Molecular Evolution of Life: Current Status of the

Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7.)

En son ev rim ci kay nak la rın da
ka bul et ti ği gi bi, ha ya tın kö ke ni,
ha la ev rim te ori si için son derece
bü yük bir aç maz dır. 
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Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun -

ca yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı.

San Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci

Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka -

bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa -

hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha -

yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40.)

HHa ya tın Komp leks Ya pı sı 
TEK BİR PROTEİN DAHİ TESADÜFEN OLUŞAMAZ

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza

girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı

yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır.

Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında

bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait

tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla

açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya

bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza

girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir

tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak

"0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka pro-

teinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluşma

ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu ger-

çek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek

için yeterlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak

olursak,
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1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer

proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin hazır

bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için

proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan pro-

tein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için

DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli

görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve

tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmek-

tedir.

Hayatın başlangıcı konusunun evrimciler için açıklanamaz

olduğunu, evrimci bilim yazarı Brian Switek şu şekilde itiraf

etmiştir : 

Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger çek ler -
den bir ta ne si, can lı lı ğın ina nıl maz de re -
ce de ki komp leks ya pı sı dır. Can lı hüc re le -
ri nin çe kir de ğin de yer alan DNA mo le kü -
lü, bu nun bir ör ne ği dir. DNA, dört ay rı
mo le kü lün fark lı di zi li min den olu şan bir
tür bil gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da
can lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin
şif re le ri yer alır. İn san DNA'sı ka ğı da dö -
kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900 cilt lik
bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap lan mak ta -
dır. El bet te böy le si ne ola ğa nüs tü bir bil -
gi, te sa düf kav ra mı nı ke sin bi çim de ge -
çer siz kıl mak ta dır.



Hayatın nasıl başladığı doğanın en kalıcı gizemlerinden biridir.
(Brian Switnek, "Debate bubbles over the origin of life", Nature,

13 Şubat 2012)

Harvard'lı kimyager George Whitesides ise, Amerikan Kimya Top-

luluğu tarafından kendisine, en üst düzey ödül olan Priestley Madalya’sı

verilirken yaptığı konuşmasında, şu itirafı yapmıştır: 

Yaşamın kökeni. Bilimdeki en büyük problemlerden biridir. … Çoğu
kimyager, benim gibi, hayatın prebiyotik Dünya’daki moleküllerin
karışımlarından, spontane olarak ortaya çıktığına inanır. Nasıl? Hiç-
bir fikrim yok . (George M. Whitesides, "Revolutions In Chemistry:
Priestley Medalist George M. Whitesides' Address", Chemical and
Engineering News, 85: 12-17 (March 26, 2007)

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA

molekülü ise, muazzam bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bil-

ginin, eğer kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik

bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu konuda evrimciler açısından çok ilginç bir açmaz daha vardır:

DNA, yalnız birtakım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile

eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğ-

rultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin mey-

dana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise,

hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu yerle bir etmektedir. San

Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scien-

tific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle iti-

raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı -

sal ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama

bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de -

ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya
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çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal -

mak ta dır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific Ame-

rican, c. 271, Ekim 1994, s. 78.)

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
Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev rim

me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir ev -

rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is -

min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le -

si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce -

si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü -

rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü -

rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge -

yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş -

tür mez.



Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim -

leş ti ri ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı

ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re-

ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Char-

les Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard

University Press, 1964, s. 184.)

LLa marck'ın Yanılgısı
Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö ne -

mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce vap la -

ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log La marck'a

gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra-

ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni

tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan

tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil -

den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta -

bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra dö -

nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The

Banner Of Truth Trust, 1988.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke -

sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta -

rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na"

ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Darwinistler ise bu duruma kendilerince bir çözüm bulabil-

mek için 1930'ların sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya

da daha yaygın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-

Darwinizm, doğal seleksiyonun yanına "faydalı değişiklik
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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 kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik

bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir.

Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar

canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar verirler. Çer-

nobil, Hiroşima, Nagazaki’de meydana gelen dehşet verici görüntüler

tam olarak mutasyonların meydana getirdiği sonuçlardır. Düzgün yapı-

daki organizmalar mutasyonların etkisiyle ölmüş veya şiddetli zarar

görmüştür.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey -

da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas -

yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir.

Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi -

le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol

sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me -

ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et -

ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir.

(Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,

Harvard University Press, 1964, s. 179.)

Darwinistlerin iddiasına göre, mutasyon, vücudun her yerin-

de orantılı ve birbirine uyumlu değişiklikler yapmak zorunda-

dır. Örneğin evrimcilerin iddiasına göre rastgele mutasyon-

larla sağ tarafta iddia ettikleri şekilde bir kulak oluştuysa, sol

tarafta da rastgele mutasyonların aynı simetride aynı şekilde



duyan, aynı özelliklere sahip ikinci bir kulağı oluşturması gerekir. Örs,

çekiç, üzengi her birinin aynı şekilde mükemmel olarak eşit şekilde mey-

dana gelmesi gerekir. Rastgele mutasyonların, kalp kapakçıklarını iki

tarafta da aynı şekilde oluşturması; bütün kapakçıkları, kulakçıkları eşit

uyumda, hatasız, tam yerli yerinde ve aynı anda meydana getirmesi gere-

kir. Vücudun her bir organında bunun bu simetri ve düzen sağlanmadığı

takdirde büyük çelişkiler olur. Bir kulağı ters, bir dişi farklı, tek gözü

alnında tek gözü burunda garip yapılar ortaya çıkar. Canlılıkta ise böyle

bir dengesizlik yoktur. Darwinistlerin iddiasına göre mutasyonların her

şeyi simetrik ve uyumlu şekilde meydana getirmesi geremektedir. Fakat

% 99’u zararlı, %1’i etkisiz mutasyonların akılcı, uyumlu, simetrik, organ-

ları aynı anda meydana getirebilmeleri imkansızdır. Üstelik, etkisiz ola-

rak nitelendirilen %1’lik mutasyonların da uzun vadede zararlı olduğu

keşfedilmiştir. 

Mutasyonlar düzgün bir yapıya adeta makinalı tüfekle ateş etmek

gibidir. Sağlam bir şeyin üzerine ateş açılması o yapıyı tamamen ortadan

kaldırır. Tek bir tanesinin etkisiz kalması veya vücuttaki mevcut bir enfek-

siyonu yakarak iyileştirmesi bir şeyi değiştirmemektedir. Organizma zaten

kendisine isabet eden 99 mermi ile yerle bir olmuştur.

Ulusal Bilimler Akademisi üyesi Lynn Margulis, mutasyonların net

zararlı etkileri ile ilgili şu itirafı yapmıştır: 

Yeni mutasyonlar yeni türler oluşturmaz; sakat yavrular oluşturur.

(Lynn Margulis, quoted in Darry Madden, UMass Scientist to Lead Debate

on Evolutionary Theory, Brattleboro (Vt.) Reformer, 3 Şubat 2006). Margu-

lis, 2011 yılındaki bir röportajında ise mutasyonların organizmayı değiştir-

diğine ve bu yolla yeni türler ortaya çıktığına dair “hiçbir delil olmadığını”

şu sözlerle vurgulamıştır: 

Neo-Darwinistler, mutasyonlar gerçekleştiğinde ve bir

organizmayı değiştirdiğinde, yeni türlerin ortaya çıktı-

ğını söylerler. Bana da defalarca, rastgele mutasyonla-

rın yeni türleri oluşturan evrimsel değişikliğe yol açtığı
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öğretildi. Buna inandım; ta ki delil arayana dek … (Lynn Mar-

gulis quoted in "Lynn Margulis: Q + A," Discover Magazine,

Nisan 2011, s. 68)

Lynn Margulis’in söylediği gibi rastgele mutasyonların yeni türleri
oluşturan evrimsel değişikliğe yol açtığına dain tek bir delil yoktur. 

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren
mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö -
rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter -
di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge -
ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser -
dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz.
Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey
ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı -
ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de -
nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerin-

den türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü (ki bu türün de nasıl

ortaya çıktığı konusunda evrimcilerin bir açıklaması yoktur), zamanla bir

diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teori-

ye göre bu hayali 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 olmalıdır. Ya da sürün-

gen özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri
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Buğday Biti
Dö nem: Se no zo ik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 25 mil yon yıl

Ringa Balığı
Dö nem: Senozoik za man,
Eosen dö nemi
Yaş: 54-37 mil yon yıl

Yavru Tavşan
Dö nem: Senozoik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 30 mil yon yıl
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Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yılKöpüklü Ağustos Böceği

Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl

Fosil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin önün de  çok bü yük bir en gel dir. Çün kü bu
ka yıt lar, can lı tür le ri nin, ara la rın da hiç bir ev rim sel ge çiş for mu bu lun ma dan,
bir an da ve ek sik siz ya pı la rıy la or ta ya çık tık la rı nı gösterir. Bu ger çek, tür le -
rin ay rı ay rı ya ra tıl dık la rı nın is pa tı dır. 
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kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir

geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar

olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali

varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayıları-

nın ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş çe -

şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın

ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Charles

Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280.)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir

açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yaz-

mıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa

bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerin-

de? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayıla-

mayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz...

Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?

(Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

DDar win'in Yı kı lan Umut la rı
An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da

hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na

rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len

bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın
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yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta -

ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci

ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,

tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le

kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu -

şan grup lar gö rü rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record",

Proceedings of the British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for -

mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar -

win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la -

rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den

ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık -

ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev -

rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek

ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem -

mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır.

Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön -

ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma -

lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar -

sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge -

re kir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon

Books, 1983. s. 197.)

Günümüzde yaklaşık 700 milyon fosil elde edilmiştir. Tüm bu fosil-

ler, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çık-

tıklarını göstermektedir. Fosiller, “Biz evrim geçirmedik”

demektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandığının

aksine, evrim değil Yaratılıştır.



Ev rim te ori si, can lı la rın mu tas yon la rın et ki siy le baş ka baş ka can lı la ra dö -

nüş tü ğü nü id dia eder. Oy sa bu nun bü yük bir al dat ma ca ol -

du ğu nu mo dern bi lim tüm açık lı ğıy la or ta ya koy muş tur. 

Her şey den ön ce eğer can lı lar baş ka can lı la ra dö -

nüş tüy se, dö nüş me ev re sin de çok sa yı da ara can lı

var ol ma lı, yer yü zü nün dört bir ya nı ev rim leş me

aşa ma sın da ki can lı la rın fo sil le riy le (ara fo sil ler le)

do lu ol ma lı dır. Oy sa bu gü ne ka dar çı ka rıl mış olan

300 mil yo na ya kın fo sil lin ta ma mı bu gün de bil di ği -

miz tam ve ek sik siz can lı la ra ait tir. Ev rim ol say dı, yer -

yü zü mil yar lar ca ara can lı ya ait fo sil ile do lu ol ma lıy dı. Üs -

te lik sa yı sı mil yon la rı bu lan bu can lı la rın mu tas yon la rın et ki le ri ne de niy le

son de re ce anor mal var lık lar ol ma la rı ge re kir di. 

Ev rim ci le rin id di ası na gö re tüm or gan lar te sa dü fen mey da na gel miş

mu tas yon lar so nu cu oluş muş tur. İş lev le ri nin ge liş me si aşa ma sın da

anor mal ya pı ya sa hip bir or gan de fa lar ca mu tas yo na ma ruz kal -

mış, her se fe rin de anor mal bir hal den baş ka bir anor mal ha le sa -

hip ol muş tur.  Bu id di aya gö re ye ral tın da her aşa ma sı ay rı anor -

mal lik le re sa hip bu ya pı lar dan mil yon lar ca sı nın bu lun ma sı ge re -

kir di. Ama tek bir ta ne bi le yok tur. 



İki, üç, dört, beş baş lı in san lar, bö cek ler gi bi yüz ler ce gö ze sa hip, bir çok ko lu olan ve hat ta 2-

3 met re lik kol la rı olan ve bu tarz da anor mal lik le re sa hip pek çok in san fo si li bu lun ma yıl dı. Ay nı

bu şe kil de her can lı ve bit ki için de anor mal ör nek ler ol ma sı ge re kir de. Bü tün de niz hay van la rı -

nın da ara fo sil le ri nin son de re ce anor mal var lık la ra dö nüş me si ge re kir di. An cak bun lar dan da

tek bir ta ne bi le yok tur. Fo sil le ri bu lu nan mil yon lar ca ör ne ğin hep si nor mal can lı la ra ait tir.

Bu ger çek, ev rim te ori si nin çö kü şü nün açık bir ifa de si dir. 150 se ne dir bu lu nan her fo si lin ev ri mi

ya lan la ma sı na rağ men ha la "bir gün bu lu nur" umu duy la bu te ori yi sa vun mak akıl sa hi bi bir in -

sa nın ya pa ca ğı şey de ğil dir. Ara dan 150 se ne geç ti, dün ya da ka zıl ma dık fo sil ya ta ğı kal ma dı,

mil yar lar ca do lar har can dı ama Dar win'in ön gör dü ğü ara can lı la ra ait fo sil ler bu lun ma dı. Dar wi -

niz min de lil ola rak kul la na bi le ce ği tek bir ara fo sil yok tur. Bu na kar şı "Ya ra tı lış Ger çe ği"ni gös -

teren mil yon lar ca "yaşayan fosil" bulun mak tadır.



İİn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde

maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce

başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara

form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senar-

yoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may -

mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger -

çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord

Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün -

ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı

çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir

may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık -

la rı nı gös ter miş tir. (Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in

Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389. )

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in -

san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust ra -

lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo -

sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma

ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki

ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem-

li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin-

cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Rennie, "Dar-

win's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Ara-

lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec -
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tus > Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son -

ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son

bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın

fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan

Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1.

baskı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai

Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272.)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo -

dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo

sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Time,

Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın

ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si

pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim -

ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma -

zı şöy le açık lar:

İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil
ka lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile
may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu
gös ter me kte dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler,
ger çek dı şı bir ta kım çi zim ve ma ket le re umut bağ -
la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne di le dik le ri
mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı may mun ya rı in -
san yüz ler oluş turur lar. 

S A H T E



Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid

(in sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du?

Açık tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di -

ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek -

te dir ler. (S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30.)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım

"ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da

yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi lim -

sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le -

yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn -

gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man,

bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza -

nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola rak

ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rı na

ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi -

lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel -

pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir.

Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker -

man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve

bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le

açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var sa -

yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta ri -

hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir

kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne

ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka -

bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory

Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne

ina nan bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı -

lı bir bi çim de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.
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MÜSLÜMAN NEDEN EVRİMCİ OLAMAZ?
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Evrimi Savunan Müslümanlar, Meleklerin ve 
Cinlerin Yaratılışını Açıklayamazlar



Evrimi Savunan Müslümanlar, Kuran'da 
Haber Verilen Mucizelere Açıklama Getiremezler
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DDar win For mü lü!
Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter -

se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk -

la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do la -

yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le rek

ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer

can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya -

pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di -

ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril -

sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya -

lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me -

dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu lu -

nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler den

bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak bu

ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril -

le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te dik le -

ri ka dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve

nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril -

le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz -

man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca,

hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı -

lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o

va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı,

ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri,

zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı,

do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm -

le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le -

ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu -

274

K
eh

f 
S

u
re

si
'n

d
en

 G
ü
n
ü
m

ü
ze

 İ
şa

re
tl
er



275

AA
d
n
a
n
 O

k
ta

r 
(H

a
ru

n
 Y

a
h
y
a
)

ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı,

bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz -

lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da

baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya -

pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de,

an cak Yüce  Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün -

mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm
şart lar sağ lan sa bir can lı
olu şa bi lir mi? El bet te ki
ha yır. Bu nu da ha iyi an la -
mak için şöy le bir de ney
ya pa lım. Üsttekine ben zer
bir va ri le can lı la rın olu şu -
mu için ge rek li olan bü tün
atom la rı, en zim le ri, hor -
mon la rı, pro te in le ri kı sa ca -
sı ev rim ci le rin is te dik le ri,
ge rek li gör dük le ri tüm ele -
ment le ri ko ya lım. Ola bi le -
cek her tür lü kim ya sal ve
fi zik sel yön te mi kul la na rak
bu ele ment le ri ka rış tı ra lım
ve is te dik le ri ka dar bek le -
ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın,
ne ka dar bek le nir se bek -
len sin bu va ril den can lı tek
bir var lık bi le çı ka ra ma ya -
cak lar dır. 



GGöz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji
Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu

ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa-

ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak

dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö -

nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük

bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de-

ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü -

ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu -

lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık,

ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir

yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret -

mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no -

lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin şu

an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal -

dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö -

rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze

dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz -

yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma -

ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır -

ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek -

ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük

bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki

bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti-

fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap -

ma ya, gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar.

Evet, üç bo yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama
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onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil,

kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta -

raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar

net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut -

la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma -

nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da

du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve

bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin -

ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün -

tü yü oluş tu ran alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün

ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü fen olu şa -

ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge -

çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı -

ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit -

re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu

tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön -

de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be -

yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 
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Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi

se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül -

tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be -

yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni

din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an -

da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin

bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı -

yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt

ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis -

tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo -

ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu

net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke -

ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la -

ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya

mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du -

yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son

de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de

ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi -

çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı, göz

ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An cak gör -

me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek da ha

var dır.

BBey nin İçin de Gö ren ve 
Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo -

ni le ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len

uya rı lar, elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo -
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Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik
sin ya li ne dö nü şe rek be yin de bir
et ki oluş tu rur lar. Gö rü yo rum der -

ken, as lın da zih ni miz de ki elekt -
rik sin yal le ri nin et ki si ni sey re -
de riz. Beyin ışığa kapalıdır.
Yani beynin içi kapkaranlıktır,
ışık beynin bulunduğu yere
kadar giremez. Görüntü mer-
kezi denilen yer kapkaranlık,

ışığın asla ulaşmadığı,
belki de hiç karşılaşma-

dığınız kadar karanlık
bir yerdir. Ancak siz

bu zifiri karanlıkta
ışıklı, pırıl pırıl bir
dünyayı seyre-
dersiniz.

ji ve ya bi yo kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na

da ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger -

çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö -

rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al -

gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc re -

le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu nu

zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me mek -

te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü -

yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la -

rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç

san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li,

göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup,

O'na sı ğın ma sı ge re kir. 
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MMa ter ya list Bir Hurafe
Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu -

lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın

kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz -

ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di -

ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te,

ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re -

kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü -

şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li -

min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me -

si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin den

as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler, ma ter -

ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri -

le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü

bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le -

won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et -

mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul edil -

miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list bir

açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la rı de -

ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün -

ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav -

ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re

de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Richard

Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of

Books, 9 Ocak, 1997, s. 28.)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık

uğruna yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu

dogma, maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar.
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Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine

inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkla-

rın, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların

ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmur-

la, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Ger-

çekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler

kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve

bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

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.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 
En Et ki li Bü yü sü dür
Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin et -

ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san, bi lim

ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin

ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunla-

rın karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profe-

sörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamları-

nın, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra cey-

lanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üste-

lik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültürlü, eği-

timli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük

ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır.

Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından

alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, göz-

lerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri



görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur.

Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tap-

masından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz.

Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağı-

ya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte

bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı

insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz

duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden

bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için fark

et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü -

hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap

on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu -

nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay -

van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar -

dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le inan -

ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı

yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü yü -

len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in san -

la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü nün

bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci bir du -

rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve

man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın

dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir

ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin,

akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni,

can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya
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ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge -

tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı

kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as) ve

Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as),

Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin

bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz.

Mu sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet -

le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı n ca, in san la rın göz le ri ni bü -

yü le  di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge -

tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -

Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-

mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koy-

duğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını

yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la t" di ye vah yet tik. (O da fır la tı n ca) bir

de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu -

yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı

ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak

ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etki-

leyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile,

söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün

etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve

bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeç-

mezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü

bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yak-

laşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci

olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggerid-



ge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle

açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge -

le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri

ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir

hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya -

cak tır. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Ra-

pids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar

"te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya

ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na -

cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in -

san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır -

rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş -

kın lık la dü şün mek te dir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize

öğrettiğinden başka bizim hiçbir

bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi

bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)


