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OKU YU CU YA
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de ni, bu te -

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

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da ima ni ko -
nu lar Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya
da vet edil mek te dir ler. 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 Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na kat kı -
da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön
son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in -
san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

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

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya lı izah -
la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat 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. 

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı
"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.









Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956

yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da

ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel

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

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

ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim -

ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in

kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok

önem li eser le ri bu lun mak ta dır. Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık

40.000 res min yer al dı ğı top lam 55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu

kül li yat 63 fark lı di le çev ril miş tir.

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

gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve

Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa -

ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı

ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son

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

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

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

şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö -

nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te -

dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu son

sö zü söy le me ni ye ti nin bir dua sı ola rak kul la nıl mış tır. 

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

tır mak, böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni

ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te -

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

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

İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs -

pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan

Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok

ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca,

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

ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez -

ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce,

Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor),

YA ZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA



Hau sa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vehi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor),

Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir

oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol du ğu nu, bu hiz met te ki et ki, ba şa rı ve sa -

mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge nel ka na atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın çek tik -

le ri ezi yet le rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul ma -

nın yo lu ise, din siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon ma -

sı ve Ku ran ah la kı nın, in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma sı dır.

Dün ya nın gün den gü ne da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve kar ga şa

or ta mı dik ka te alın dı ğın da bu hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li bir bi çim de

ya pıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Ak si hal de çok geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan Ha run Yah ya Kül li ya tı, Al lah'ın iz -

niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ -

ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.
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Dar wi nist ler çift yön lü ha va akışına sa hip olan sü rün gen

ak ci ğe ri nin, tek yön lü ha va akışına sa hip olan kuş ak ci ğe -

ri ne ev rim leş me si nin im kansız ol du ğu nu, çün kü bu iki

ak ci ğer yapısının arasında ka la cak bir "ge çiş" mo de li nin

müm kün ol madığını, bu nun canlının ölü mü ne se bep ola -

cağını, ak ci ğe ri tam çalışma yan, ya ni ne fes ala ma yan bir

canlının bir kaç da ki ka dan faz la ya şa ya ma ya cağını dü -

şün mez ler.
www.darwinistneleridusunmez.com



12

Ke di le rin post la rı nın iki önem li iş le vi var dır; bi rin ci si

hay va nı so ğuk, sı cak gi bi çev re sel et ki ler den ko rur, ikin -

ci si ka muf laj gö re vi gö re rek di ğer hay van lar dan giz len -

me le ri ni sağ lar. Yal nız ca so ğuk böl ge ler de ya şa yan de ğil

çöl de ya şa yan ke di le rin de yer de ki ısı yı izo le eden uzun

post la rı var dır. Ayrıca her kap la nın pos tun da ki ve ya nak -

la rın da ki çiz gi ler, in san la rın par mak iz le ri gi bi dir. 

www.Allahvar.com
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Bö cek le rin vü cut la rı nı kap la yan ör tü, ha re ke ti sağ la yan

ek lem ler dı şın da sert tir ve es nek de de ğil dir. Bö cek ler

"ki tin" de ni len bir mad de den olu şan ve es nek ol ma yan

bu ka buk yü zün den, za man za man dış is ke let le ri ni ata rak

bü yür ler. Ka bu ğun al tın da ki ye ni is ke let baş lan gıç ta yu -

mu şak tır.  Bu sa ye de bö cek ka buk ka tı laş ma dan ön ce bü -

yü mek için bir sü re ka zan mış olur. 

www.Allahkorkusu.com
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Ba lık lar in san la rın sa hip ol ma dı ğı bir du yu ya sa hip tir ler.

Be den le ri nin iki ya nı bo yun ca in ce bir çiz gi uza nır. Bu

çiz gi pek çok sa yı da de lik ya da gö ze nek ten oluş muş tur.

Ba lık bun lar la su da mey da na ge len ba sınç de ğiş me le ri ni

sap tar. Yü zer ken önün de iler le yen bir ba sınç dal ga sı

oluş tu rur. Allah’ın üstün bir ilimle yarattığı bu duyu

sayesinde balıklar yaşamlarını rahatlıkla sürdürürler.

www.belgeseller.net
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Dar wi nist ler; yir mi üç kuş cin sin den şarkı öğ ren me ye te -

ne ği ne sa hip olan üçü nün (pa pa ğan, ötü cü kuş lar ve si nek

ku şu) ev rim ci le rin ha ya li ak ra balık iliş ki le ri ne gö re bir -

bir le rin den çok uzak lar da bu lun ma larının ev rim ci se nar -

yo ları çü rüt tü ğü nü, te sa düf le rin böy le si ne komp leks ye -

te nek le ri, de ğil üç farklı kuş tü rü ne, tek bir tü re bi le ka -

zandırmış ol du ğu nu dü şün me nin ta ma men akıl dışı ola -

cağını dü şün mez ler. www.kuranmucizeleri.org
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Ku tup ayı sı ge niş, düz ve tüy lü pen çe le ri ve kay gan ol ma -

yan ayak ta ban la rı ile buz üze rin de çok sü rat li ko şa bi lir.

Ku tup ayı la rı nın çok önem li bir ko ru yu cu la rı da ha var -

dır. Ku tup ayı la rı, göz le rin de za rım sı göz ka pa ğı fil tre si

ile do ğuş tan bir ne vi "gü neş göz lü ğü"ne sa hip tir ler ve

Al lah'ın göz le rin de ya rat tı ğı bu özel ya pı on la rı kar kör -

lü ğü ne kar şı ko rur. 

www.imanhakikatleri.com
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Beş met re ye va ran bo yuy la zürafaların ya şa ya bil me si için

kal bin den iki met re yu ka rı da ki bey ni ne kan gön der me si

şart tır. Bu nun için zü ra fa nın kal bi 350 mmHg.'lik bir ba sınç -

la kan pom pa la ya cak ka dar güç lü dür. Nor mal de bir in sanı

öl dü re bi le cek ka dar güç lü olan bu sis tem, özel bir haz ne nin

için de bu lu nur. Haz ne, basıncın bu ölüm cül et ki si ni kaldıra -

bil mek için kü çük da mar lar la ku şatılmıştır.
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Her in sa nın ken di ne öz gü par mak izi nin ol ma sı gi bi her

zeb ra nın çiz gi le ri nin de ken di ne öz gü şe kil le ri var dır.

Her han gi bir teh li ke anın da ye tiş kin zeb ra lar, sü rü de ki

yav ru la rı ko ru ya bil mek için on la rı sü rü nün içe ri si ne

doğ ru iter ler. Tüm zeb ra sü rü sü ko şar ken yav ru lar dai ma

ka la ba lı ğın iç kıs mın da dır ve da ha iyi ko run mak için an -

ne le ri ne ya kın ha re ket eder ler.

www.ilmimercek.org
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Ne fes alıp ver me iş le mi oto ma tik ola rak ger çek le şir. İn -

san bu ha ya ti önem de ki iş lem ye ri ne ge ti ri lir ken hiç bir

emek sarf et mez, bir ka rar ver mez. Doğ du ğu an dan iti ba -

ren bu mu ci ze vi sis tem fa ali ye te ge çer ve hiç ak sa ma ol -

ma dan ça lı şır. Ye ni do ğan her be bek te -o far kın da da hi

ol ma dan- ömür bo yun ca hiç dur ma dan ça lı şa cak olan so -

lu num ma ki ne si nin düğ me si ne ba sıl mış olur.

www.ilmiarastirma.org
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Ge nel lik le tro pik böl ge ler de ya şa yan tim sah la rın bi li nen

en es ki ör nek le ri bun dan yak la şık 200 mil yon yıl ön ce ya -

şa mış tır. 200 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan tim sah la rın da,

re sim de fo sil ör ne ği gö rü len yak la şık 50 mil yon yıl ön ce

ya şa mış olan la rın da, gü nü müz de ki le rin de bir bir le rin -

den hiç bir far kı yok tur. 

Mil yon lar ca yıl ön ce ya şa yan ata la rın dan
hiç bir far kı ol ma yan günümüz tim sahı görülüyor.

Dönem: Senozoik
zaman, Eosen
dönemi 
Yaş: 54 - 37
milyon yıl
Bölge: Kuzey
Afrika 
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45 mil yon yıl lık çı yan fo si lin den
hiç bir far kı ol ma yan gü nü müz
çı yan la rı na bir ör nek. (yan da) 

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya                      

Re sim de gö rü len çı yan tü rü nün özel li ği, vü cut ya pı la rı -

nın so lu can ya da ip şek lin de, an ten le ri nin ve ba cak la rı -

nın ise kı sa ol ma sı dır. 45 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan

söz ko nu su çı yan lar la, gü nü müz de ya şa yan bu fa mil ya ya

da hil çı yan la rın ta ma men bir bi ri nin ay nı ol ma sı Dar wi -

nizm'in bü yük bir al dat ma ca ol du ğu nun de li li dir. 
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Pelo ba ti dae fa mil -
ya sı na ait bugünkü

kurbağalar

Pe lo ba ti da e (Ça mu ra da lan) fa mil ya sı na da hil olan bu

kur ba ğa cin si nin bir kıs mı ar ka ayak la rıy la top ra ğı ka za -

rak top rak içe ri sin de, bir kıs mı da su lu or tam lar da ya şar.

Dar wi nist ler am fi bi yen le rin söz de ata sı nın ba lık lar ol du -

ğu nu id di a eder ler. An cak bu id di ala rı nı de lil len di re bi le -

cek hiç bir bul gu la rı yok tur. 

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Messel Oluşumu, Almanya       

www.evrimefsanesi.com
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Günümüz And ayısı

Aağıdaki And ayı sı fo si li, söz ko nu su can lı la rın ta ri hin

her dö ne min de ay nı ol duk la rı nı or ta ya koy mak ta dır. 85

mil yon yıl ön ce ya şa mış bu can lı nın diş ya pı sı, göz çu kur -

la rı, çe ne ya pı sı vs. And ayı la rı nın on mil yon lar ca yıl dır

de ğiş me dik le ri ni, ya ni ev rim ge çir me dik le ri ni söy le mek -

te dir. Fo sil bul gu la rı nın gös ter di ği ger çek, can lı la rın kö -

ke ni nin kör te sa düf ler de ğil, Ya ra tı lış ol du ğu dur. 

Dö nem: Me zo zo ik za man,
Kre ta se dö ne mi
Yaş: 85 mil yon yıl
Böl ge: Çin
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İn cir, 800'den faz la tü rü olan ça lı lık ve ya ağaç şek lin de

bu lu nan Fi cus cin si bit ki le rin mey ve si dir. Re sim de gö rü -

len 70 mil yon yıl lık in cir fo si li, ev rim ci le rin sa de ce hay -

van la rın kö ke ni ni açık la mak ta de ğil bit ki le rin kö ke ni ni

açık la mak ta da aciz ol duk la rı nın gös ter ge le rin den dir. 

Yanda hiçbir değişik-
liğe uğramayan
günümüz incirleri 

Dönem: Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 70 milyon yıl
Bölge: Montana, ABD

www.yaratilismuzesi.com
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95 mil yon yıl lık
va toz fo si li ile
ay nı özel lik le re
sa hip gü nü müz
va to zu (yanda).

95 mil yon yıl dır ay nı ka lan va toz lar çok önem li bir ger çe -

ği tüm net li ğiy le göz ler önü ne ser mek te dir: Can lı la rın ya -

pı sın da ki de ğiş mez lik, ev ri mi ya lan la mak ta dır. Fo sil ler

evrim senaryolarının ger çek dı şı ol du ğu nu de şif re et miş,

Ya ra tı lış'ın red de dil me si nin müm kün ol ma dı ğı nı göster-

miştir.
www.darwinizminsonu.com
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Yanda, 45 milyon yllık fosildeki
örneğinden hiçbir farkı olmayan
bugünkü man tar siv ri si ne ği
görülüyor.

Do ğa ta ri hi bo yun ca ya şa mış olan can lı lar la il gi li bil gi

kay na ğı mız olan fo sil ler den an la şıl dı ğı üze re, yer yü zün -

de hep tam özel lik le re sa hip can lı lar ya şa mış tır. Bu can lı -

la rın ayak la rı, el le ri, ka nat la rı, de ri le ri, ak ci ğer le ri, ka fa -

tas la rı, ke mik ya pı la rı vs. hep ek sik siz, öz gün ve en ide al

ya pı da ol muş tur. Re sim de gö rü len 45 mil yon yıl lık man -

tar siv ri si ne ği fo si li de, bu ger çeğin de lil le rin den bi ri dir.

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Litvanya                     

www.canlilarinevrimi.com
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Günümüz
yılanlarına
bir örnek

Ev rim ci le rin bir tür lü bi lim sel ola rak açık la ya ma dı ğı ko -

nu lar dan bi ri de sü rün gen le rin kö ke ni dir. Yı lan, tim sah,

di no zor ya da ker ten ke le gi bi çok fark lı sü rün gen sı nıf la -

ma la rı ara sın da da aşıl maz sı nır lar var dır. Bu fark lı sı nıf -

la ma la rın her bi ri, fo sil ka yıt la rın da bir bir le rin den çok

fark lı ya pı la rıy la ve bir den bi re be li rir. Allah tüm can-

lıları bir anda eksiksiz olarak yaratmıştır.

Dönem: Senozoik
zaman, Eosen
dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Messel
Oluşumu,
Almanya                     

www.evrimbelgeseli.com
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Yanda eğrelti otunun
günümüzdeki canlı
örneği görülmektedir.

Yak la şık 150 yıl dır ya pı lan ka zı lar da el de edi len fo sil

bul gu la rın da ya rı ge liş miş, söz de il kel, iki fark lı tü rün

özel lik le ri ni ta şı yan (ör ne ğin ya rı eğ rel ti otu ya rı ça lı) bir

ta ne bi le bit ki fo si li ne rast lan ma mış ol ma sı, bit ki le rin ev -

ri mi id di ası nı yık mış tır. Bu id dia yı yı kan bir di ğer bul gu

da sa yı sız ya şa yan bit ki fo si li dir. 

Dönem: Paleozoik
zaman, Karbonifer
dönemi
Yaş: 300 milyon yıl
Bölge: İngiltere

www.bitkidunyasi.net
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Re sim de gö rü len am ber için de ki kam bur si nek 45 mil yon

ya şın da dır. Pho ri da e fa mil ya sı na da hil olan kam bur si -

nek le ri nin, bi li nen yak la şık 3000 tü rü bu lun mak ta dır.

Kam bur si nek ler mil yon lar ca yıl dır ay nı ya pı la rı nı ko ru -

mak ta dır lar. 45 mil yon yıl lık am ber de bu ger çe ğin ka nıt -

la rın dan dır. 

Yanda milyonlarca yıl boyunca aynı
özelliklere sahip olan kambur
sineklerine bir örnek.

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya                      

www.netcevap.org
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Yap rak kın ka nat lı la rı dün ya nın pek çok böl ge sin de ya şa -

yan can lı lar dır. Kış bo yun ca taş la rın ve ya top ra ğın al tın -

da ka lır, ilk ba har ay la rın da or ta ya çı kar lar. Re sim de gö -

rü len am ber için de ki yap rak kın ka nat lı sı yak la şık 25 mil -

yon ya şın da dır. Gü nü müz de ki yap rak kın ka nat lı la rın

bun dan 25 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan la rın ay nı sı ol ma -

sı, ev rim te ori si ni ta ma men çü rüt mek te dir.

Yanda: Milyonlarca yıldır hiçbir
değişikliğe uğramayan günümüz yap -
rak kın ka nat lı sı görülmektedir.

Dönem: Senozoik zaman,
Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

www.yasayanfosiller.com
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Günümüz
karaağaç
yaprağı

Dar win'in ken di si de te ori si nin çe liş ki li, tu tar sız ve ger -

çek dı şı bir id di a ol du ğu nun far kın day dı ve bu yön de ki

kuş ku la rı nı ifa de edi yor du. Ya kın dos tu Asa Gray'a yaz -

dı ğı bir mek tu bun da ev rim te ori si nin bir spe kü las yon dan

iba ret ol du ğu nu şöy le di le ge tir miş ti: "Ol duk ça iyi bi li yo -

rum ki spe kü las yon la rım meş ru bi li min sı nır la rı nın ol -

duk ça ile ri si ne uzan mış tır." (N.C. Gil les pi e, Char les Dar win and the

Prob lem of Cre ati on, 1979, s. 2)

Dönem: Senozoik
zaman, Eosen
dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Cache
Creek Oluşumu,
Kanada





Gİ RİŞ

Ku ran ah la kı nın ya şan ma dı ğı top lum lar da son de re ce çar pık

bir ah lak an la yı şı var dır. İn sa nın ru hun da ki ben cil tut ku ve hırs -

la rın bir ürü nü olan bu ah lak an la yı şı, in san la rı ki bir li, ben cil,

alay cı, küs tah, acı ma sız, ka ba ve za lim ol ma ya yö nel tir. Her kes,

ken di yük se li şi ni sağ la mak için di ğer in san la rı ez mek ge rek ti ği -

ne ina nır ve bu acımasızlığı her fır sat ta uy gu lar.

Oy sa Al lah, ya rat tı ğı in sa na böy le bir ah la kı ya şa ma sı nı tav si -

ye et me miş tir. Ak si ne Ku ran'da in san la ra asil, mü te va zi, gü ve -

ni lir, şef kat li, fe da kar, ol gun ve iç li ol ma la rı em re di lir. Al lah'ın

Hak Ki ta bın da bir in sa nın ah la kın da ki in ce lik le re dik kat çe ki le -

rek şu emir ve ri lir: 

İn san la ra ya na ğı nı çe vi rip (bü yük len me) ve bö bür len -
miş ola rak yer yü zün de yü rü me. Çün kü Al lah, bü yük lük
tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (Lok man Su re si, 18)

Müs lü ma nın gö re vi, kuş ku suz Al lah'ın vah yet ti ği bu üs tün

ah la kı en in ce ay rın tı sı na ka dar uy gu la mak tır. Bu İla hi ah la kı

terk et miş ve üst te sö zü nü et ti ği miz çar pık ah lak an la yı şı nı be -

nim se miş olan sap kın ve il kel kül tü rün nü fuz edi ci et ki sin den

tam an la mıy la kur tul mak için, son de re ce has sas ve dik kat li ol -

mak ge re kir. Bu ne den le ki şi ken di ni sü rek li tart ma lı, ca hi li ye

ah la kın dan tam an la mıy la uzak la şıp Ku ran ah la kı nı uy gu la mak

için bü yük bir dik kat gös ter me li dir. 
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Okumakta olduğunuz kitap, bu çabasında iman edenlere

destek olmak, unutulmaması gereken temel Kurani konuların

akılda tutulmasına yardım etmeye vesile olmak için hazırlan-

mıştır. İlerleyen sayfalarda, bir müminin sürekli aklında tutma-

sı, her an üzerinde durması gereken bazı temel imani konula-

rı bazı ibadetleri Kuran ayetleri ile birlikte inceleyeceğiz.

AL LAH'I HAK KIY LA TAK DİR ET MEK

Ku ran ayet le rin de, Al lah'ın sı fat la rı nın bir kıs mı şu şe kil de

ha ber ve ril mek te dir:

Al lah... O'ndan baş ka ilah yok tur. Di ri dir, kâ 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 Ka tın 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. 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)
Al lah, ye di gö ğü ve yer den de on la rın ben ze ri ni ya rat tı.
Emir, bun la rın ara sın da dur ma dan iner; si zin ger çek ten
Al lah'ın her şe ye güç ye tir di ği ni ve ger çek ten Al lah'ın il -
miy le her şe yi ku şat tı ğı nı bil me niz, öğ ren me niz için.
(Ta lak Su re si, 12)

An cak in san la rın ço ğu  Al lah'ın bu sı fat la rı nı bil mez, Rab bi -

miz'i ge re ği gi bi ta nı maz lar. Ca hi li ye in san la rı nın, Al lah inan cı,

ken di ka fa la rın da üret tik le ri ba zı hu ra fe le re gö re dir. Bu ne den -

le de, Al lah'ın son suz gü cü nü ve aza me ti ni kav ra ya maz lar. Ku -

ran'da, bu ki şi ler, "On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir
ede me di ler. Şüp he siz Al lah, güç sa hi bi dir, aziz dir." (Hac

Su re si, 74) aye tiy le ta rif edi lir. 
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Allah'ın gücünü hakkıyla takdir etmek, imanın en önemli

şartlarındandır. Mümin, cahiliye toplumlarındaki çarpık Allah

inancından kopar ve cahiliye toplumunun tüm sapkın inanışla-

rını reddeder. Mümin Allah'a Kuran'da tarif edilen vasıflarıyla

inanır. Allah'ın yeryüzünde, göklerde ve kendi nefsinde yarat-

tığı delilleri, ayetleri, iman hakikatlerini inceleyerek, Allah'ın

üstün sanatını, azametli gücünü iyice görerek, Rabbimiz'i tanır,

O'nun kadrini hakkıyla takdir eder.

Ancak Allah'a iman ettiğini söyleyen bir kişi, kalbini Allah'ın

zikrinden ve aklını O'nu düşünmekten uzak tutarsa, bu durum-

da cahiliyenin sapkın Allah inancına yönelme tehlikesi olabilir.

Ve eğer kendini toparlayıp Allah inancını Kuran'a göre belirle-

mezse, bazı imtihan durumlarında cahiliyeye kayma tehlikesiy-

le yüz yüze kalabilir. Allah, bu durumu, Peygamberimiz (sav)

döneminde, savaş sırasında zayıflık gösteren bazı

Müslümanlardan bahseden ayetlerde bildirmiştir. Ayetlerde

bildirildiği gibi, bu kimseler, "Canları derdine düşerek;

Allah'a karşı haksız yere cahiliye zannıyla zanlara kapıl-

mış"lardır. (Al-i İmran Suresi, 154)

Mümin böyle bir duruma düşmemek için, cahiliyedeki yanlış

inançların bıraktığı izleri tümüyle kalbinden silmeli ve Kuran'da

bildirildiği şekilde, Allah'ı hakkıyla takdir ederek bu gerçek

inancı kalbine sindirmelidir.

GÜ CÜ NÜN YET Tİ Ğİ KA DAR 
AL LAH'TAN KORK MAK

İnsan ne kadar Allah'tan korkarsa, O'nun Katında o denli

üstün olur. Allah korkusunda bir sınır yoktur, her insan Allah'a

haşyetini ve samimi korkusunu Allah'tan dileyerek artırabilir.
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Bu konuda Kuran'da resuller örnek olarak verilmiştir. Bu saye-

de müminler kendilerini onlarla kıyaslayıp, Allah korkularını

daha da artırabileceklerini anlayabilirler.  

Al lah mü min ler den ola bi le cek en yük sek de re ce de Ken di -

si’n den kork ma la rı nı is te mek te dir. Ayet ler de, bu ko nu da şu

hü küm ve ri lir:

Öy ley se güç ye ti re bil di ği niz ka dar Al lah'tan kor kup-sa -
kı nın, din le yin ve ita at edin. Ken di nef si ni ze ha yır (en
bü yük ya rar) ol mak üze re in fak ta bu lu nun. Kim nef si -
nin ben cil-tut ku la rın dan (ya da cim ri tu tu mun dan) ko -
ru nur sa; iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (Te ğa -
bün Su re si, 16)
Ey iman eden ler, Al lah'tan na sıl kor kup-sa kın mak ge re -
ki yor sa öy le ce kor kup-sa kı nın ve siz, an cak Müs lü man
ol mak tan baş ka (bir din ve tu tum üze rin de) öl me yin.
(Al-i İm ran Su re si, 102)

KA DER

Dünyada ve tüm kainatta herşey bir amaç üzere gerçekleşir.

Kuran'da bildirildiği gibi, Allah "... Her işi evirip düzenler..."

(Rad Suresi, 2). Bir başka ayette bildirildiği üzere ise, "... O

bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez" (Enam Suresi, 59).  

Mey da na ge len bü tün olay la rı ya ra tan, takdir eden, bu olay -

la rın baş la rı nın ve son la rı nın na sıl ola ca ğı nı ta yin eden Al lah'tır.

Ka inat ta ki bü tün yıl dız la rın ve dün ya nın her ha re ke ti ni, yer yü -

zün de ki bü tün can lı la rın her ha li ni, in sa nın na sıl ya şa ya ca ğı nı,

ne ko nu şa ca ğı nı, ne ile kar şı la şa ca ğı nı be lir le yen Al lah'tır. Al lah

ki ta bın da "Hiç şüp he siz, Biz her şe yi ka der ile ya rat tık"

(Ka mer Su re si, 49) hük mü nü ve rir. 

Bir baş ka ayet te ise şöy le buy rul mak ta dır:
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Yer yü zün de olan ve si zin ne fis le ri niz de mey da na ge len
her han gi bir mu si bet yok tur ki, Biz onu ya rat ma dan
ön ce, bir ki tap ta (ya zı lı) ol ma sın. Şüp he siz bu, Al lah'a
gö re pek ko lay dır. (Ha did Su re si, 22)

Mümin bu sırrın bilincinde olarak yaşamalı, inkarcıların için-

de bulundukları "cehalet" boyutuna asla inmemelidir. Eğer

yaşamın "kaderi izlemek ve seyretmek" olduğunu anlarsa, kar-

şısına çıkan hiçbir olay onu üzmez ya da korkutmaz. Sığındığı

mağaranın kapısına kendilerini öldürmek için gelen müşriklere

rağmen, yanındaki arkadaşına ayette bildirildiği üzere, "Hüzne
kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir" (Tevbe Suresi,

40) diyen Hz. Muhammed (sav) gibi her an emin ve cesur olur.  

TE VEK KÜL

Bütün olayları meydana getiren Allah'tır. Allah'ın yaratmış

olduğu olayların hepsinde müminler için mutlaka bir hayır var-

dır. Tüm olaylar, mutlaka müminlere faydalı olacak şekilde tak-

dir edilmiştir ve herşey bu takdire göre gerçekleşir. 

Mümin için tek güvenip dayanılacak dost, Allah'tır. Tek vekil

O'dur. Müminin üzerine düşen, olaylar karşısında sadece

Allah'ın razı olacağı umulan tepkileri vermek, sebeplere sarıl-

mak, sonucunu ise Allah'tan beklemektir. Ayetlerde, inkarcıla-

rın haberdar olmadığı bu büyük sır şöyle ifade edilir:

... Kim Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa, (Al lah) ona bir çı kış
yo lu gös te rir; Ve onu he sa ba kat ma dı ğı bir yön den rı -
zık lan dı rır. Kim de Al lah'a te vek kül eder se, O, ona ye -
ter. El bet te Al lah, Ken di em ri ni ye ri ne ge ti rip-ger çek -
leş ti ren dir. Al lah, her şey için bir öl çü kıl mış tır. (Ta lak
Su re si, 2-3)

Baş ka bir ayet te de te vek kü lün sır rı yi ne şöy le açık la nır:
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De ki: "Al lah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da, bi ze ke sin -
lik le hiç bir şey isa bet et mez. O bi zim mev la mız dır. Ve
mü'min ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler."
(Tev be Su re si, 51)

Mü min, in kar cı lar dan ge le cek bas kı la ra kar şı şöy le de mek le yü -

küm lü dür: 

"Bi ze ne olu yor ki, Al lah'a te vek kül et me ye lim? Bi ze
doğ ru olan yol la rı O gös ter miş tir. Ve el bet te bi ze yap -
tı ğı nız iş ken ce le re kar şı sab re de ce ğiz. Te vek kül eden -
ler Al lah'a te vek kül et me li dir ler." (İb ra him Su re si, 12)

Bir baş ka ayet te ise şöy le buy rul mak ta dır:

Eğer Al lah si ze yar dım eder se, ar tık si zi ye nil gi ye uğ ra -
ta cak yok tur ve eğer si zi 'ya pa yal nız ve yar dım sız' bı ra -
ka cak olur sa, on dan son ra si ze yar dım ede cek kim dir?
Öy ley se mü'min ler, yal nız ca Al lah'a te vek kül et sin ler.
(Al-i İm ran Su re si, 160)

“İNSANLARIN MUTSUZLUĞUNUN GERÇEK
KÖKENİ İMANİ TEREDDÜTTÜR”

ADNAN OKTAR: Bazı şeyler anlatılmaz ama insanların çoğu,

birçoğu iman konusunda hep tereddüt içindedirler. Yani 50’ye

50’dir, hep tereddüt içindedir. Darwinizmi anlattığınızda o 50’ler

51-52’ye doğru çıkar. Çünkü bu şeytanın, iblisin büyük bir oyunudur.

Çok büyük bir olaydır bu. Bakın, Hz. Adem (as)’dan itibaren bütün

peygamberler bu fitneye karşı, bu Darwinizm fitnesine karşı. Evet,

Oktar Hocam ne diyorsun anlattıklarıma?

OKTAR BABUNA: Hocam kesinlikle, maşaAllah sizin vesile-

nizle oldu bu. Hakikaten bütün kötülüklerin kaynağında bu var.
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ADNAN OKTAR: Şimdi biz en can alıcı yerden olaya girdik.

En sıkıntı veren yerden girdik. Şimdi imani konuları anlattıkça

insanların imanları pekişmeye başlıyor. İman pekişince insana

neşe gelir. İman tereddüdünde insanların canı müthiş yanar.

İnsanların mutsuzluğunun nedeni ne biliyor musunuz dünyada? Bir

tane nedeni var. Ne ekonomik krizdir, ne şu, ne bu. Tek bir tane-

dir. İman tereddüdüdür. Kardeşim bir insan Allah’ın varlığından

yüzde yüz emin olsa, cennetin varlığından yüzde yüz emin olsa,

niçin mutsuz olsun? Bu mümkün mü? Aç bırakılsa, sürünsün yerde

yine olmaz öyle bir şey. Adam, öleyim der. Müthiş mutlu olur. İman

tereddütünden dolayı insanların canı yanıyor. Mutsuzluğun

kökeni budur. Başka hiçbir nedeni yoktur. Mesela Rusya’da

komünistler, o zaman ‘’Rustik’’ falan derlerdi, komünistlerin,

Rusya’da çekilmiş resimler. Bütün milletin suratı düşmüştü değil mi?

Mutsuz insanlar, neşesiz. Mesela Çin’e gidin, insanlıktan çıkmıştır

insanlar adeta. Büyük bölümü öyledir. Mutluluk yoktur yüzlerinde.

İman olmadığı için öyle işte. İman, hem dinçlik hem neşe hem

sevinç hem güzellik hem kafa açıklığı ve müthiş bir akıl meydana

getirir. Çok akıllı olur imanlı insanlar. (Sayın Adnan Oktar’ın 20

Şubat 2010 tarihli Gaziantep Olay TV’deki canlı röportajından)

TE FEK KÜR

İnkar edenler yeryüzünde yaratılmış olan delilleri görmeden

geçip giderler. İman eden bir insanın bu kişilerden farklarından

biri ise, Allah'ın yarattığı delilleri her an görebilmesidir. Mümin

çevresindeki her incelikte Allah'ın kudretini ve sanatını görür,

O'nu tesbih eder ve Allah'a yakınlaşmaya yol bulur.

Müminlerin bu vasıfları Kuran'da şöyle anlatılır:
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On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik -

re der ler ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü -

nür ler. (Ve der ler ki:) "Rab bi miz, Sen bu nu bo şu na ya -

rat ma dın. Sen pek Yü ce sin, bi zi ate şin aza bın dan ko -

ru." (Al-i İm ran Su re si, 191)

Allah Kuran'ın birçok ayetinde "düşünmez misiniz", "düşü-

nenler için deliller vardır" ifadeleriyle tefekkür etmenin öne-

mini haber vermektedir. Ayrıca üzerinde düşünmek için Allah

sayısız delil yaratmıştır. Gördüğümüz, farkına vardığımız her-

şey Allah'ın bir tecellisi ve delilidir. Bu nedenle göklerde, yerde

ve bunların aralarında bulunan herşey birer tefekkür vesilesi-

dir. Bir ayette şöyle buyrulur:

Onun la si zin için ekin, zey tin, hur ma lık lar, üzüm ler ve

mey ve le rin her tür lü sün den bi ti rir. Şüp he siz bun da, dü şü -

ne bi len bir top lu luk için ayet ler var dır. (Nahl Su re si, 11)

Ayette "tefekkür konusu" olarak gösterilenlerin biri, örneğin

hurma ağacı üzerinde biraz düşünelim. Ağaç, bilindiği gibi top-

rağa atılan bir tohumdan ortaya çıkar. Tohum küçücük (bir

santimetre küp bile etmeyen) bir cisimdir, ama o tohumun

içinden kısa süre içinde 4-5 metre uzunluğunda ve yüzlerce

kilo ağırlığında dev bir tahta kütlesi oluşur. Tohumun bu dev

tahta parçasını yaparken kullanabileceği tek malzeme ise içine

gömülü olduğu topraktır.  

Pe ki ama to hum na sıl ağaç üret me yi bi lir? Na sıl olur da et -

ra fın da ki top ra ğın için de ge rek li mal ze me le ri ay rış tı rıp bun la rı

tah ta do ku su oluş tur mak için kul lan ma yı "ak le de bi lir"? Üret ti -

ği ağa cın na sıl bir şek le ve ya pı ya sa hip ol ma sı ge rek ti ği ni na sıl

tah min ede bi lir? Bu son so ru özel lik le önem li dir. Çün kü to -

hum dan her han gi bir tah ta par ça sı çık ma mak ta dır. To hum,

için de da mar lar bu lu nan, top rak ta ki mad de le ri özüm se mek
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için ge re ken kök le re sa hip ve üst kıs mı da dal la ra ay rı lan son

de re ce iyi düzenlenmiş bir can lı mad de üret mek te dir. İn san bi -

le iyi bir ağaç res mi çiz mek ge rek ti ğin de zor la nır; ağa cın kök -

le rin de ki ve dal la rın da ki ay rın tı la rı çiz mek zor bir iş tir çün kü.

Oy sa to hum, çiz mek şöy le dur sun, bu son de re ce komp leks

cis mi top rak ta ki mal ze me le ri kul la na rak sı fır dan üret mek te dir. 

Bu du rum da to hu mun son de re ce akıl lı bir var lık ol du ğu so -

nu cu na va rı rız. Da ha doğ ru su, to hu mun için de son de re ce et -

ki le yi ci bir akıl var dır. Pe ki bu akıl bu to hu ma ne re den, na sıl

gel miş tir? Na sıl olur da bir çe kir dek, böy le bir ak la ve ha fı za ya

sa hip ola bi lir? 

Kuş ku suz bu nun tek bir ce va bı var dır: Al lah to hu mu ağaç ya -

pa bi le cek ye te ne kle ya ra tmış, bu iş lem için ge rek li bil gi le re sa -

hip ola cak şe kil de var etmiştir. Top ra ğa atı lan her to hum Yüce

Al lah'ın il mi ile ku şa tıl mış tır, O'nun il mi ile bü yür. Bir ayet te bu

ger çek şöy le ha ber ve ri lir:

Gay bın anah tar la rı O'nun Ka tın 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)

To hu mu ya ra tan da, top ra ğın içi ne düş tü ğün de onu ya rıp

için den ye ni bir bit ki yi çı ka ran da Al lah'tır. Bu ger çek Enam Su -

re si'nde şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Ta ne yi ve çe kir de ği ya ran şüp he siz Al lah'tır. O, di ri yi

ölü den çı ka rır, ölü yü de di ri den çı ka rır. İş te Al lah bu -

dur. Öy ley se na sıl olu yor da çev ri li yor su nuz? (Enam Su -

re si, 95)

Tohum, Allah'ın evrende yarattığı sonsuz sayıdaki "tefekkür
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konusu"ndan yani "iman hakikati"nden yalnızca birisidir. Kimi

insanlar, akıllarını saran kalın gaflet perdesini sıyırır da, "nasıl",

"neden" gibi sorular sorarak düşünürlerse, tüm evrenin

Allah'ın varlığının ve gücünün delilleriyle dolu olduğunu rahat-

lıkla göreceklerdir. 

DİK KAT Lİ OL MAK

Te fek kü rün önem li bir par ça sı da dik kat tir. Baş ta da be lirt ti -

ği miz gi bi, Al lah, tüm ev re ni ve o ev re nin her par ça sı nı Ken di

var lı ğı nın de lil le ri ni gös ter mek için ya rat mış tır. An cak in kar cı -

lar bu ger çe ği kav ra ya maz lar. Çün kü bu in ce li ği kav ra ya cak bir

"gör me" ye te ne ği ne sa hip de ğil dir ler. Ku ran'da bildirildiği gibi

"... göz le ri var dır bu nun la gör mez ler...". (Araf Su re si, 179)

Göz le riy le gör dük le ri mad de sel ev re nin üze rin de ki in ce per -

de yi kal dı rıp, ar ka sın da ki bü yük ger çe ği far k e de bi le cek bir ak -

la ve kav ra yı şa sa hip de ğil dir ler. 

Mü min ise, Al lah'ın ka ina tı bir hik met ile ve bir amaç üze re

ya rat tı ğı nı ka bul et mek le, bu, göz le ri olan an cak gör me yen gü -

ruh tan ay rı lır. An cak bu ka bul ima nın ilk aşa ma sı dır. İman ve

ona pa ra lel ola rak akıl ge liş tik çe, mü min ka bul et ti ği bu bü yük

ger çe ği kar şı sı na çı kan her ay rın tı da teş his et me ye baş lar.

İma nın söz ko nu su ge li şi mi üç aşa ma ya ay rı lır; İlm-el ya kin,

Ayn-el ya kin, Hakk-el ya kin. 

Bu ev re le ri açık la mak için kul la nı lan bir yağ mur ör ne ği var -

dır. Dı şa rı da yağ mu run yağ dı ğı nı bil me nin üç de re ce si bu lu nur.

Bi rin ci de re ce de ya ni ilm-el ya kin de, bir ki şi pen ce re le ri ka pa -

lı bir bi çim de evin de otur mak ta iken dı şa rı dan ge len bi ri si, ona

yağ mu run yağ dı ğı nı söy ler ve o da onun doğ ru lu ğu na ina nır.

İkin ci de re ce, ayn-el ya kin, ya ni göz le kav ra ma de re ce si dir: Ki -

şi, pen ce re nin ya nı na gi der, per de yi ara lar ve yağ mu run yağ dı -
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ğı nı göz le riy le gö rür. Hakk-el ya kin de ise, ka pı yı açar ve ev den

çı kar; ar tık yağ mu run "için de"dir. 

İş te ima nın ilm-el ya kin den ayn-el ya ki ne, hat ta da ha da ile ri -

si ne git me si için ya pıl ma sı ge re ken fi ili du alar dan bi ri, dik kat li

ol mak tır. 

Çün kü Al lah'ın ayet le ri ni gö re bil mek ve in kar cı lar gi bi "göz -

le ri olan ama gör me yen"ler den ol ma mak için, bu ge re kir. Ni -

te kim Ku ran'da mü min ler, Al lah'ı kav ra mak için dik kat li ol ma -

ya ça ğ rıl mak ta dır lar. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

Dik kat li olun; gök ler de ve yer de olan la rın hep si Al lah'ın -

dır. O, üze rin de bu lun du ğu nuz şe yi el bet te bi lir. Ve

O'na dön dü rü le cek le ri gün, yap tık la rı nı ken di le ri ne ha -

ber ve re cek tir. Al lah, her şe yi bi len dir. (Nur Su re si, 64)

Dik kat li olun; ger çek ten on lar, Rab le ri ne ka vuş mak tan

ya na de rin bir kuş ku için de dir ler. Dik kat li olun; ger çek -

ten O, her şe yi sa rıp-ku şa tan dır. (Fus si let Su re si, 54)

Al lah'ın ayet le ri ni her yer de gö re bil mek için bu ko nu  üze rin -

de dü şün me  ve bu nun için zih ni eği t me k ge rek mek te dir. Ak si

hal de, ken di ba şı na bı ra kı lan bir zi hin, kont rol süz bir bi çim de

do laş ma ya baş lar. Bir kaç sa ni ye için de ko nu dan ko nu ya at lar

ve "boş iş ler"le, ge rek siz ay rın tı lar la, kü çük he sap lar la ken di ni

meş gul eder. Bu, bir tür sar hoş luk tur. Ki şi, ak lı nı kont rol ede -

mez. Her han gi bir ko nu üze rin de yo ğun la şıp dik ka ti ni top la ya -

maz. Böy le olun ca da, hem et ra fın da ge li şen olay la rın in ce lik -

le ri ni kav ra ya maz, ya ni te fek kür ede mez, hem de bu olay la ra

mü da ha le ede cek bir ira de ye sa hip ola maz. Ak si ne ki şi nin dü -

şün ce le ri olay lar ta ra fın dan yön len di ri lir. 

Oy sa mü min, Al lah'ın iz niy le dü şün ce le ri ni di le di ği gi bi yön -

len di ren, ak lı nı sü rek li Al lah'ı ta nı mak, Allah'ın şanını yücelt-

mek, O'nun di ni ne hiz met et mek için kul la nan in san dır. Bu ne -
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den le iman eden bir in san ak lı na boş bir dü şün ce gel di ğin de

bu nu he men fark eder. Şey ta nın ak lı na bir kuş ku ya da ku run -

tu sok ma ya ça lış tı ğı nı an la ya rak Ku ran'da ta rif edil di ği şe kil de

zih ni ni bu bas kı dan kur ta rır. İş te tüm bu "ak lı te miz tut ma" ça -

ba sı nın en önem li par ça sı dik kat tir.

HER İŞ TE BİR HA YIR OL MA SI

Allah herşeyi bir hikmet üzerine yaratır. Bu hikmetlerden

biri de, Rabbimiz'in meydana getirdiği olayların sonucunun

müminler için mutlaka hayır olmasıdır. Allah müminlerle bera-

berdir ve müminlerin aleyhine yol vermez. 

Müminin karşısına çıkan bazı olaylar, örneğin inkarcıların

kurduğu bir tuzak, ilk bakışta olumsuz, aleyhte bir durum gibi

gözükebilir, ama Allah mutlaka bunda da bir hayır yaratmıştır.

Bu olayda ne gibi hayırlar olduğunu da hemen veya zaman içe-

risinde müminlere gösterir. Bu yüzden müminlerin de karşı-

laştıkları her olayda bir hayır olduğunu bilmeleri gerekir.

Kuran kıssalarında bu konuya örnek teşkil eden birçok olay

anlatılmaktadır. Hz. Yusuf (as)'ın hayatı bunlardan bir tanesidir.

Hz. Yusuf (as) küçük bir çocukken kardeşleri tarafından kuyu-

ya atılmış, sonra oradan kurtulmuş, ancak bir süre sonra

masum olduğu halde, suçlanarak zindana atılmıştır. 

Hz. Yusuf (as)'ın yaşadıklarına benzer durumlarla karşılaşan

bir insan eğer imana ve imanın getirdiği bilince sahip değilse,

büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu, başına felaketlerin

geldiğini düşünecektir. Oysa Hz. Yusuf (as) tüm bu olayların

Allah'ın kontrolünde geliştiğini ve hepsinde mutlaka bir hayır

olduğunu hiçbir zaman unutmamıştır. Nitekim Allah bir süre

sonra tüm bu felaket gibi görünen olayların arkasındaki hayrı
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ona göstermiş ve Hz. Yusuf (as)'ı, atıldığı Mısır zindanlarından

kurtararak o ülkenin yönetiminde söz sahibi bir kişi haline

getirmiştir.

Bindiği gemide "kim denize atılacak" diye kura çekilen ve

kura kendisine isabet edip denize atılan, sonra da dev bir balık

tarafından yutulan Hz. Yunus (as)'ın durumu da Hz. Yusuf

(as)'a benzemektedir. Kuran'da, Hz. Yunus (as)'ın Allah'ı "tes-

bih edenlerden" olduğu için o yerden kurtarıldığı ve sonra da

ödüllendirildiği şöyle anlatılır:

Eğer (Al lah'ı çok ça) tes bih eden ler den ol ma say dı, Onun
kar nın da (in san la rın) di ri lip-kal dı rı la cak la rı gü ne ka dar
ka la kal mış tı. So nun da o has ta bir du rum day ken çıp lak
bir ye re (sa hi le) at tık. Ve üze ri ne, sık-ge niş yap rak la (ka -
ba ğa ben zer) tür den bir ağaç bi tir dik. Onu yüz bin ve ya
(sa yı sı) da ha da ar tan (bir top lu luk)a (pey gam ber ola rak)
gön der dik. So nun da ona iman et ti ler, Biz de on la rı bir
sü re ye ka dar ya rar lan dır dık. (Saf fat Su re si, 143-148)

Ku ran kıs sa la rın da an la tı lan tüm bu ör nek ler, in sa na önem li

bir ders ve rir: Bir ola yın "fe la ket" gi bi gö rün me si, onun ger -

çek te öy le ol du ğu an la mı na gel mez. Eğer bir mü min, Al lah'a

gü ve nip da ya nır sa, O'ndan yar dım di ler, O'na sı ğı nır sa, onun

ba şı na ge le cek hiç bir olay "kö tü" de ğil dir. Al lah yal nız ca onu

im ti han et mek, Ken di si 'ne olan sa da kat ve inan cı nı sağ lam laş -

tır mak için çe şit li zor luk lar mey da na ge ti rir, ama bun la rın hep -

si nin ha yır lı bir so nu cu olur.

İn kar cı lar için ise bu du ru mun tam ter si söz ko nu su dur. Hiç bir

olay on lar için "ha yır lı" de ğil dir. On la ra görünürde zevk ve ne şe

ve ren, gü zel gi bi gö rü nen şey ler de ger çek te ahi ret te çe ke cek le -

ri aza bı ar tı ran se bep ler ola cak tır. İn kar eden le rin hak sız ola rak

el de et tik le ri tüm ka zanç lar, he sa bı so ru la cak bi rer gü nah ola rak

on lar adı na ya zıl mak ta dır. Al lah, Ku ran'da şu hük mü ve rir:
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Al lah'ın, bol ih sa nın dan ken di le ri ne ver di ği şey ler de
cim ri lik eden ler, bu nun ken di le ri için ha yır lı ol du ğu nu
san ma sın lar. Ha yır; bu, on lar için şer dir; kı ya met gü nü,
cim ri lik et tik le riy le tas ma lan dı rı la cak lar dır. Gök le rin
ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. Al lah yap tık la rı nız dan ha be -
ri olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 180)

YA NI BA ŞI MIZ DA Kİ ÖLÜM

Ca hi li ye top lu mu, adın dan da an la şıl dı ğı gi bi, son de re ce bil -

gi siz, akıl sız ve bi linç siz bir top lum dur. Bu top lu mun üye le ri,

ha yat la rı nı ke sin ger çek le re, ak la ve man tı ğa da yan dır maz lar.

Ak si ne boş ve ba tıl inanç lar, ger çek dı şı zan lar, te men ni ler ve

so nuç ta al da nış lar la ya şar lar. Bu al da nış la rın bi ri de, ölüm hak -

kın da ki dü şün ce le ri dir. Ölü mün, müm kün ol du ğun ca akıl dan

uzak tu tul ma sı, dü şü nül me me si ge rek ti ği ka na atin de dir ler. 

Böy le yap mak la, ya ni ölü mü gö z ar dı et mek le yap mak is te -

dik le ri şey ise, ken di akıl la rın ca ölüm den kur tul mak tır. Ölü mü

dü şün me yin ce, ölüm den uzak laş tık la rı nı sa nır lar. El bet te ki bu

man tık, bir teh li ke den kur tul mak için ka fa sı nı ku ma gö men de -

ve ku şu nun kin den da ha fark lı bir man tık de ğil dir. Oy sa bir teh -

li ke yi gör mez lik ten gel mek, o teh li ke yi yok et mez. Ak si ne o

teh li ke ye ha zır lık sız ya ka lan mak ve do la yı sıy la da ha bü yük za -

rar gör mek an la mı na ge lir. 

Mü min, her ko nu da ol du ğu gi bi, bu ko nu da da ca hi li ye top -

lu mu nun man tı ğın dan tü müy le uzak tır. On lar gi bi açık ve ke sin

bir ger çe ği yok sa ya rak ha ya li bir dün ya da ya şa maz. Ak si ne,

ger çek ol du ğu, şim di ye dek dün ya üze rin de ya şa mış olan is tis -

na sız tüm in san la rın şa hit li ği ile ke sin ola rak is pat lan mış olan

ölü mü, cid di bir bi çim de dü şü nür. İn kar cı la ra ise Al lah'ın Ku -

ran'da bil dir di ği bir em ri uya rın ca şöy le ses le ni r:
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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)

Ölüm unu tul ma sı, dü şü nül me me si ge re ken bir "mu si bet" de -

ğil, ak si ne in sa na ha ya tın ger çek an la mı nı öğ re ten ve do la yı sıy -

la üze rin de yo ğun bi çim de dü şü nül me si ge re ken bü yük bir

ders tir. Mü min bu bü yük olay üze rin de akıl cı ve sa mi mi bir bi -

çim de dü şü nür. Al lah'ın in sa nı bir sü re ya şat tık tan son ra ne den

bu dün ya dan ayır dı ğı nı, ne den tüm can lı la rı ölüm lü kıl dı ğı nı dü -

şü nür. Ku ran'a gö re, ya ra tıl mış olan her var lık kı sa ca sı her şey

ölüm lü dür. Bu, on la rın aciz ve za yıf bi rer "kul" ol duk la rı nı gös -

te rir. Ha ya tın sa hi bi Al lah'tır; ya ra tıl mış lar, an cak Al lah'ın di le -

me si ile ha yat bu lur lar ve yi ne Al lah'ın di le me si ile ha yat la rı nı

yi ti rir ler. Al lah ayet le rin de şöy le hük met mek te dir: 

(Yer) Üze rin de ki her şey yok olu cu dur; Ce lal ve ik ram

sa hi bi olan Rab bi nin yü zü (ken di si) ba ki ka la cak tır.

(Rah man Su re si, 26-27)

Her kes öle cek tir ve en önem li si, ne za man ne re de öle ce ği ni

kim se bi le mez. Hiç kim se nin bir da ki ka son ra ha yat ta ka la ca ğı -

na da ir bir ga ran ti si yok tur. Bu ne den le, mü min san ki her an

öle cek miş gi bi dav ran ma lı dır. Ölü mü sık sık dü şün mek mü mi -

nin ih la sı nı ko ru ma sı nı ve hep şu ur lu ha re ket et me si ni sağ lar,

Al lah kor ku su nu ar tı rır, nef si ni ter bi ye et me si ne yar dım cı

olur. 

Kuran'da, her insanın bir gün öleceği şöyle bildirilmiştir:

Sen den ön ce hiç bir be şe re ölüm süz lü ğü ver me dik; şim -

di sen ölür sen on lar ölüm süz mü ka la cak lar? Her ne fis

ölü mü ta dı cı dır. Biz si zi, şer le de, ha yır la da de ne ye rek
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im ti han edi yo ruz ve siz Bi ze dön dü rü le cek si niz. (En bi -
ya Su re si, 34-35)

“İNSANIN BÜYÜK ACZİNE RAĞMEN 
ALLAH'I UNUTMASI VE DİNE KARŞI 

OLMASI ÇOK ŞAŞIRTICIDIR”

ADNAN OKTAR: Bir de kardeşim, dünyada ne var yani?

Yemek var, yani onu bile bir tabak, birkaç tabak yenebiliyor yense

bile. O da kilo aldırıyor insana, rahatsızlık veriyor. Öyle bir şey yok.

Uykudan uyanıyorsun, zaten bakın 8 saat uyku mecburiyetindedir

insanların büyük bir bölümü, %90’ı. Hadi 6 saat diyelim, 7 saat

diyelim. Genellikle böyle. Bu insanın aczi açısından çok dev bir olay.

Çünkü en hayati, en güzel saatler uyku ile geçmiş oluyor. Mesela

gece saatleri uykuya mecbur oluyor. Yemek yemek de yani o kadar

kolay bir şey değildir. İnsan zaruri olduğu için yemek yiyiyor değil

mi? Mesela dişini fırçalıyor vs. Mesela televizyon reklamlarına bakı-

yorum; işte falanca krem sizin ağrınızı giderir. Baş ağrınızı, diş ağrı-

nızı, sırt ağrınızı giderir, ağrı ile ilgili krem. Saçınız dökülüyorsa

diyor, şu ilaç var piyasada diyor. Gözünüz görmüyorsa, falanca has-

tane diyor sizin için çok ideal diyor, göz hastalıkları için diyor.

Mesela kulağınız işitmiyorsa diyor, bizde alet var, bakın diyor, işit-

me aleti. Bunu şu kadar indirim ile satıyoruz diyor. Tansiyonunuz

yüksekse diyor, işte doktorlar toplanıyorlar, şu şu şu yiyeceklere dik-

kat edin, sürekli de ölçün. Size bakın otomatik tansiyon aleti satı-

yoruz diyor. Yanında da hediyesi var diyor. Bakın hep insanların

aczini, hep çektikleri zorlukları ortadan kaldırmak için

Allah’ın yarattığı alet edavatlarla insanlar iç içe yaşıyorlar.
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Onları da Allah yaratıyor. Sırf aczlerini görsünler diye, mesela tan-

siyon aleti. Şekeriniz yükseldiyse diyor, işte şekerin tespiti için kan

alıp hemem anında tespit yapan, bakın alet çıktı diyor. Onu da

Allah yaratıyor acz için. Mesela o kadar çok insan şeker hastası ki.

Yani nefes aldırmayan bir sistemdir şeker hastalığı, müthiş aczdir.

Tansiyon mesela müthiş bir aczdir. Ama mesela bir kokona toplu-

luğu oluyor bazen, televizyonda da gösteriyor, böyle kokoş toplulu-

ğu. Mesela 50 tane filan kokoş; oksit sarı kafaları, ojeler, dört kat

ojeden böyle artık üstü kırmızı, altı yeşil, kat kat... Mobilya dökülür

de böyle altından astarı çıkar ya öyle. Takma dişler karmakarışık,

gözünde lens. Efendim orasında burasında silikonlar, işte yüzünde

silikonlar, suratını germek için binbir türlü operasyon, ilaç. Tansiyon

ilacını alıyor gitmeden önce, şekerini önce bir kontrol ediyor.

Romatizma da var, romatizma ilacını da alıyor yürüyebilsin gibisin-

den. Sonra gidiyor toplantıya sanki hiçbir şey olmamış gibi. Millet

birbirini böyle çeliktenmiş gibi görüyor. Halbuki herkes, oraya top-

lananların hepsi sürünüyor, perişan vaziyetteler. Kiminin böbrek

taşı var böbreği ağrıyor, kiminin tansiyonu var, tansiyon ilacı almış

zor ayakta duruyor. Kimi kanser tedavisi görüyor. Ama orada bir

sahte mutluluk içerisindeler. Ellerinde viski bardaklarıyla böyle;

dinle, imanla, İslam’la alay ederek, eğlenerek -haşa- bir sahte mut-

luluk tablosu yapıyorlar. Kafalarında peruk, peruğu kayıyor, onu

düzeltiyor. Değil mi? Suratı silikondan şişmiş, ağzı burnu silikon,

uyuşmuş böyle silikondan ağzı. İçtiğinin farkına varmıyor. Veya

botox yaptırmış ağız tamamen uyuşmuş, ağız kontrolü yok.

Gülemiyor bile artık. Yüzde anlamsız bir ifade. Mutluluk resimleri

çektiriyorlar beraber topluca, gazetecileri topluyorlar filan. Diyor

işte, “falancazadeler bilmem ne gününde çok mutluydular” diyor.

Ama iki ayağı birden mezara sallanmış mesela. Artık perişan vazi-

yette, öldü ölecek yani. Tek bir kere Allah’ı ağzına almıyor, tek bir
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kere. Müslümanlara karşı nefretini coşkuyla anlatıyor böyle azgın-

ca anlatıyor. İşte bu da bir mucizedir. İnsanın bu kadar aczine

bu kadar zavallılığına rağmen, bazı insanların bu perişan

şartlar altındaki yaşama azmi ve Allah’ı unutma azmi ve

dine karşı olma azmi bir mucizedir. Çok şaşırtıcıdır. Halbuki

orada insan aczini görür, Allah’a tam teslim olur. “Ya Rabbi

ben senin huzuruna geleceğim kısa sürede. Benden dertleri,

elemleri uzak tut, ben sana ram oldum, sana kendimi teslim

ettim” diyerek, ruhunu cennete çevirmesi gerekir. Yani öyle

bir şeyde insan vücudunun acısını bile duymaz. Hastalığın rahatsız-

lığını bile duymaz. Mesela tansiyon da genelde asabiyetten oluyor.

Şeker yine asabi olarak çıkıyor. Mesela birçok gencin boyunlarında

fıtık var, boyun fıtığı. Birçoğunun sırtında fıtık var insanların. Mesela

ondan da kimsenin haberi olmuyor. Bel korsesiyle geliyor; “işte

falanca doktor bir sırt şeyi yaptı” diyor, “bununla merdivenleri 15

yaşındaki gibi koşarak çıkmaya başladım” diyor. Bak o da bir insa-

nın aczi yani. “İşte mıktanısla bir şey oluşturdu” diyor, “yelek gibi

bir şey”. Üzerine giyiyor böyle kat kat. Altta romatizma bantları.

Bakın burada da romatizma bileziği altta diyor. “Koluma bakır

romatizma bileziğimi taktım” diyor. “Şeker ilacımı aldım” diyor,

“insülin iğnesi de oldum” diyor, “bomba gibiyim” diyor. “Tansiyon

ilacını da aldık” diyor. Peruk da kafaya tam oturmuş. “Bu sefer

zamklı peruk, bu daha da sağlam” diyor. “Zamkla yapıştırdık, çık-

mıyormuş” diyor. Yani bu perişanlığı içerisinde daha hala dine,

Kuran’a, Allah’a haşa kendince saldırmaya kalkıyor. Ve şu kadarcık

yerde yaşıyor bakın. Bu kadarcık yerde ve görüntü olarak yaşıyor.

Görüyor musun insanın zavallılığını, aczini? Ve buna rağmen haşa

kendince Allah’a meydan okumaya kalkıyor. Yalnız onu yaratan da

yine Allah’tır. (Sayın Adnan Oktar’ın 4 Mart 2010 tarihli

www.harunyahya.tv röportajından)
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ŞEY TA NIN HİÇ DUR MA YAN FA ALİ YE Tİ

Allah Hz. Adem (as)'ı yarattığı ve tüm meleklere "Adem'e

secde edin" emrini verdiği zaman, şeytan akılsızca karşı gelmiş

ve bu çirkin isyanı yüzünden sonsuza dek lanetlenmiştir.

Bunun üzerine o da, kıyamet gününe kadar insanları saptırmak

için Allah'tan süre istedi. Allah bu izni verince de şu vaadde

bulundu:

De ki: "Ma dem öy le, be ni az dır dı ğın dan do la yı on la rı
(in san la rı sap tır mak) için mut la ka se nin dos doğ ru yo -
lun da (pu su ku rup) otu ra ca ğım. Son ra mu hak kak ön le -
rin den, ar ka la rın dan, sağ la rın dan ve sol la rın dan so ku la -
ca ğım. On la rın ço ğu nu şük re di ci bul ma ya cak sın" (Araf
Su re si, 16-17)

Bir baş ka ayet te, şey ta nın "sap tır ma" va adi şöy le an la tı lır:

"On la rı -ne olur sa ol sun- şa şır tıp-sap tı ra ca ğım, en ol ma -
dık ku run tu la ra dü şü re ce ğim ve on la ra ke sin ola rak da -
var la rın ku lak la rı nı kes me le ri ni em re de ce ğim ve
Al lah'ın ya rat tık la rı nı de ğiş tir me le ri ni em re de ce ğim."
Kim Al lah'ı bı ra kıp da şey ta nı dost (ve li) edi nir se, kuş ku -
suz o, apa çık bir hüs ra na uğ ra mış tır. (Ni sa Su re si, 119)

Eğer in san şey ta nın bu vas fın dan ha ber siz olur sa, ken di ni on -

dan ko ru ya maz ve tu za ğı na ko lay ca dü şe bi lir. Bu ne den le, mü -

mi nin Ku ran'da ha ber ve ri len bu ger çe ği her an ak lın da tut ma -

sı, şey ta nın sap tı rı cı tel kin le ri ne kar şı uya nık dav ran ma sı ge re -

kir. Ni te kim bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

Ger çek şu ki, şey tan si zin düş ma nı nız dır, öy ley se siz de
onu düş man edi nin. O, ken di gru bu nu, an cak çıl gın ca
ya nan ate şin hal kın dan ol ma ğa ça ğı rır. (Fa tır Su re si, 6)

Şeytana karşı en dikkatli olması gerekenler ise, müminlerdir.

Çünkü şeytan asıl olarak onlarla uğraşır. İnkarcıları saptırmak
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için uğraşmasına gerek yoktur, çünkü onlar zaten şeytanın

ordusu haline gelmişlerdir. Bu yüzden, tüm gücünü kendi

aklınca müminleri zayıflatmak, onları türlü şekillerde din ahla-

kını yaşamaktan geride bırakmak için harcar. Bu nedenledir ki

Allah, şeytanın fitnesine karşı müminleri şöyle uyarmaktadır: 

Ey iman eden ler, şey ta nın adım la rı na uy ma yın. Kim
şey ta nın adım la rı na uyar sa, (bil sin ki) ger çek ten o (şey -
tan) çir kin utan maz lık la rı ve kö tü lü ğü em re der. Eğer
Al lah'ın üze ri niz de faz lı ve rah me ti ol ma say dı, siz den
hiç bi ri ebe di ola rak te mi ze çı ka maz dı. An cak Al lah, di -
le di ği ni te mi ze çı ka rır. Al lah, işi ten dir, bi len dir. (Nur
Su re si, 21)

Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi, şeytanın bu faaliyeti ihlaslı

müminleri etkilemeyecektir. Fakat zayıflık gösteren ve gaflete

dalanlar, şeytanın sürekli olarak vermeye çalıştığı olumsuz tel-

kin ve kuruntudan etkilenebilirler. Unutmamak gerekir ki şey-

tan faaliyetini hiç durmadan, ara vermeden, durup dinlenme-

den, uyumadan sürdürmektedir. Mümin de buna karşı sürek-

li Allah'ı anmalı, her an dikkat ve manevi teyakkuz halinde

olmalıdır.

DA İMA KÖ TÜ LÜ ĞÜ EM RE DEN NE FİS

İn sa nın şey tan ka dar dik kat et me si ge re ken bir baş ka sap tı -

rı cı un sur da ken di için de dir. Al lah, in sa nı ya ra tır ken onun nef -

si ne (ben li ği ne) hem iyi lik, hem de kö tü lük il ham et miş tir. Ve

bu kö tü ta raf, in sa nı sü rek li şey ta nın ta ra fı na çek me ye ça lı şır.

Ku ran'da, in sa n ru hun da ki bu çift yön şöy le açık la nır:

Nef se ve ona 'bir dü zen için de bi çim ve re ne', son ra ona
fü cu ru nu (sı nır ta nı maz gü nah ve kö tü lü ğü nü) ve on dan
sa kın ma yı il ham ede ne (an dol sun). Onu arın dı rıp-te -
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miz le yen ger çek ten fe lah bul muş tur. Ve onu ör tüp-sa -
ran da el bet te yı kı ma uğ ra mış tır. (Şems Su re si, 7-10)

İn san, ayet te be lir ti len nef si nin için de ki bu "fü cur"dan ha ber -

dar ol ma lı ve her za man bu teh li ke ye kar şı dik kat li dav ran ma -

lı dır. Eğer nef sin de ki kö tü lü ğün var lı ğı nı ka bul et mez de, ayet -

te söy len di ği gi bi onu "ör tüp sa rar"sa, ki şi kö tü lük ten sa kı na -

maz, yi ne aye tte bil di ril di ği gi bi "yı kı ma uğ rar". 

Do la yı sıy la in sa nın için de ki kö tü yö ne kar şı dik kat li dav ran -

ma sı, sü rek li ola rak nef si ni arın dır ma ya ça lış ma sı ge re kir. Hz.

Yusuf (as)'ın ayet te ha ber ve ri len, "Ben nef si mi te mi ze çı ka -

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

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

Şüp he siz, be nim Rab bim, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir"

(Yu suf Su re si, 53) şek lin de ki ifa de si, mü mi nin nef si ne kar şı

olan bu ih ti yat lı ör nek tav rı ser gi ler. 

İn san, nef si ne kar şı her za man bu şe kil de ih ti yat lı dav ran ma -

lı, nef si nin em re de ce ği kö tü lük le re kar şı da ima uya nık ol ma lı -

dır. Çün kü, "... Ne fis ler 'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra'

ha zır kı lın mış tır." (Ni sa Su re si, 128) Bu tut ku la rın in sa na ne -

ler yap tı ra bi le ce ği ne de Ku ran'da işa ret edil miş tir. Ör ne ğin

Hz. Adem (as)'ın oğul la rın dan bi ri ni, kar de şi ni öl dür me ye yö -

nel ten şey nef si dir. (Ma ide Su re si, 30) Sa mi ri'nin, Hz. Musa

(as)'ın ar dın dan tek rar put la ra tap ma sı nın ve kav mi ni de ay nı

sa pık lı ğa sü rük le me si nin ar dın da ya tan ne den de ay nı dır; Sa mi -

ri ayet te bil di ril di ği üze re, "... ba na bu nu nef sim ho şa gi den

(bir şey) gös ter di" (Ta ha Su re si, 96) de mek te dir. 

İn sa nın kur tu lu şu, ken di ni kıs kanç lı ğa, ben cil li ğe, is yan ve şir -

ke yö nel ten nef si nin "fü cu run dan" sa kın ma sı na bağ lı dır. Ku -

ran'da ifa de  edil di ği üze re "... Kim nef si nin 'cim ri ve ben cil

tut ku la rın dan' ko run muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş)
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bu lan lar dır." (Haşr Su re si, 9) Ko nuy la il gi li baş ka ayet ler de

de şöy le buy rul mak ta dır:

Kim Rab bi nin ma ka mın dan kor kar ve nef si he va (is tek
ve tut ku lar) dan sa kın dı rır sa, ar tık şüp he siz cen net,
(onun için) bir ba rın ma ye ri dir. (Na zi at Su re si, 40-41)

İş te mü min için en bü yük mü ca de le ler den bi ri ne fis le ya pı lan

bu mü ca de le dir. İman eden in san nef si nin ken di si ne aşı la ma ya

ça lı şa ca ğı; ben cil lik, kıs kanç lık, ki bir, hırs gi bi has ta lık la ra kar şı

koy ma lı dır. 

Ne fis, in sa nı boş he def ler pe şin de koş tu rur. İn sa na, da ha çok

mal ya da sta tü ka zan dı ğın da tat min ola ca ğı nı fı sıl dar. Oy sa in san

bu tür zevk le rin hiç bi riy le tat min ol maz. Ne ka dar çok ka zan sa,

da ha da faz la sı nı is ter. Bu ha liy le ne fis, aç ve as la doy ma yan vah -

şi bir hay van gi bi dir. 

Nef sin tat min bul ma sı ise, söz  ko nu su ge çi ci zevk le rin hiç bi -

riy le de ğil, an cak ve an cak ki şi nin Al lah'a sı ğın ma sıy la müm kün

olur. İn san, Al lah'a kul ol mak için ya ra tıl mış tır ve "... kalp ler
yal nız ca Al lah'ın zik riy le mut ma in olur" (Rad Su re si, 28)

hük mü uya rın ca, bu gö re vi ni ye ri ne ge ti rip O'nun rah me ti ne

sa rıl mak tan baş ka hiç bir şey ona hu zur ve tat min ver mez. 

O ne den le dir ki, tat min bul muş bir ne fis an cak in ka rın her

tür lü pis li ğin den sı yrı la rak iman eden ne fis tir. Al lah Ku ran'da

bu nef se şöy le hi tap eder:

Ey mut ma in (tat min bul muş) ne fis, Rab bi ne, hoş nut
edi ci ve hoş nut edil miş ola rak dön. Ar tık kul la rı mın
ara sı na gir. Cen ne ti me gir. (Fecr Su re si, 27-30)
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ALLAH KATINDA SEÇİLMİŞLİK

Allah her insan için bir kader belirlemiştir ve bu kaderi hiç

kimsenin ya da hiçbir olayın değiştirmesi mümkün değildir.

İnsanın hangi tarihte, hangi toplumda, hangi aileye mensup ola-

rak doğacağını, ilerleyen yaşamı boyunca da nelerle karşılaşa-

cağını takdir eden ancak Allah'tır. İnsana sahip olduğu aklı,

kafasından geçirdiği düşünceleri ilham eden de yine Allah'tır. 

Dolayısıyla bir insanın iman etmesi, sahip olduğu herhangi

bir özellikten kaynaklanmaz. İmanı veren, ancak ve ancak

Allah'tır. Allah "Hadi"dir, yani hidayet verendir; "Rab"dir, yani

eğitip yetiştirendir. Dilediği kulunu doğruya yöneltir. Kuran'da

bu gerçeği bize haber veren Hz. Musa (as)'ın sözleri şöyledir:

Rab bi miz, her şe ye ya ra tı lı şı nı ve ren, son ra doğ ru yo lu -

nu gös te ren dir. (Ta ha Su re si, 50)

İman eden in san lar, Al lah'ın ken di le ri ne lü tuf ta bu lun du ğu ki -

şi ler dir. Al lah bir aye tin de şöy le bu yur mak ta dır:

Rab bin, di le di ği ni ya ra tır ve se çer; se çim on la ra ait de -

ğil dir... (Ka sas Su re si, 68) 

Cehenneme giden insanlar, orayı hak ederek girerler.

Çünkü kendilerini yaratan Allah'a karşı isyan etmişler ve o en

büyük azaba "müstahak" olmuşlardır. Buna karşın, cennete

ancak Allah'ın lütfu ve bağışlaması sayesinde girilir. Allah, cen-

netine sokacağı müminleri seçmiş, onlara lütufta bulunmuş,

onları eğitmiş, günahlarını bağışlamış, hatalarını örtmüştür. 

Mü min, bu se çil miş li ği nin her za man için far kın da ol ma lı,

ken di si ne ve ri len iman ni me ti ne kar şı, da ima Al lah'a şü kür ha -

lin de ya şa ma lı dır. Bu se çil miş li ğin şe re fi onun her ha re ke ti ne

yan sı ma lı, bu nun va kar ve asa le ti ni üze rin de ta şı ma lı dır. Yer yü -

zün de Ku ran'da ta rif edi len ah la kı tem sil et ti ği nin, ço ğu kim se
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gaf let ve sa pık lık için de iken, Al lah'ın ken di si ni iman la şe ref len -

di rmiş ol du ğu nun bi lin cin de ol ma lı dır. Çün kü mü min yer yü -

zün de ya şa yan in san lar için de, "zi yan da" ol ma yan, her ge çen

gün ce hen ne me bi raz da ha yak la şan gü ru hun için de yer al ma -

yan az sa yı da ki kul dan bi ri dir. Al lah, han gi in san la rın zi yan da ol -

du ğu nu şöy le ha ber ve rir:

As ra an dol sun; Ger çek ten in san, zi yan da dır. An cak

iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, bir bir le ri ne hak -

kı tav si ye eden ler ve bir bir le ri ne sab rı tav si ye eden ler

baş ka. (Asr Su re si, 1-3)

Tüm in kar cı lar, so nu ce hen ne me doğ ru gi den bir "zi yan"ın

için de iken, bir mü min için Al lah'ın ken di si ni bu du rum dan kur -

tar ma sı ve tüm in san la ra üs tün tut ma sı el bet te ki çok bü yük

bir şe ref tir.

DUA VE ŞEK Lİ

Allah bir ayetinde, duanın önemini şöyle bildirir:

De ki: 'Si zin du anız ol ma say dı Rab bim si ze de ğer ve rir

miy di?'... (Fur kan Su re si, 77)

Ger çek ten de dua, bir mü mi ni in kar eden ler den ayı ran,

Al lah Ka tın da "de ğer li" kı lan te mel iba det ler den ve ima nın en

açık gös ter ge le rin den bi ri dir.

İnsanların çoğu, büyük bir cehaletle, tüm evrenin bir mad-

deler toplamı olduğunu ve bu maddelerin de, kör tesadüflerle

birbirlerini etkileyerek hareket ettiklerini sanır. Gerçekte var

olan herşeyin Allah'ın iradesine boyun eğmiş olduğunun, her-

şeyin ancak Allah'ın "Ol" emri ile olduğunun farkında değildir-

ler. Bu nedenle de, tüm yaşamları, bu maddeler dünyasında

mücadele, çaba ve uğraşı içinde çalışmakla geçer. 
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Ancak iman eden bir insan evrenin sırrını bilmektedir. Bilir

ki, Allah, herşeyi Kendi iradesine boyun eğdirmiştir, herşeye

hakimdir ve Kendisi'nden yardım isteyen kullarına da şefkatli-

dir. Allah bir ayetinde kullarına şöyle seslenir:

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)

An cak bi lin me li dir ki, "ica bet", du ada is te nen her şe yin ve ril -

me si de mek de ğil dir. Çün kü in san ca hil dir ve aye tte bildirildi-

ği üzere "... hay ra dua et ti ği gi bi, şer re de dua et mek te -
dir" (İs ra Su re si, 11). Bu ne den le Al lah, her du aya ica bet eder,

ama ba zen is te ne ni ve rir, ba zen de o is te nen şey ger çek te bir

"şer"dir; ver mez. 

Duanın ne olduğunun ise yine Kuran'a bakarak belirlenmesi

gerekir. Allah duayı yalnızca Kendisi'ne has kılınmış, korku ve

umutla, yalvara yalvara, için için yapılacak bir ibadet olarak bil-

dirmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan, Allah'ın azametini

takdir edemeyen bir dua, gerçek bir dua olmayacaktır. Dua

ancak, ihlaslı, candan, samimi bir biçimde, çok isteyerek, yal-

vararak, Allah'tan korkarak ve karşılığını görmenin umudu

içinde olarak yapıldığında gerçek manada dua olur. 

Duada mümin imani derinlik içinde olmalı, Allah'a olan can-

dan sevgisini en güzel şekilde ifade etmelidir. Nitekim

Kuran'daki, "Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua
edin..." (Araf Suresi, 55) ve "O'na korkarak ve umut taşı-
yarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanla-
ra pek yakındır" (Araf Suresi, 56) ayetleri, duanın şeklini en

açık biçimde haber verir. Bir başka ayette ise Allah'ın isimleri

ile dua edilmesi şöyle bildirilmektedir: 
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İsim le rin en gü ze li Al lah'ın dır. Öy ley se O'na bun lar la
dua edin... (Araf Su re si, 180)

Dua anı, in sa nın ken di ac zi ni ve Al lah'ın son suz kud re ti ni en

be lir gin bir bi çim de his set ti ği an dır. Al lah tüm ev re ni kont rol

eden, gü cü her şe ye ye ten, giz li nin giz li si ni bi len, her şey den ha -

ber dar olan dır. İn sa nın du ası nı du yan ve ona ica bet ede cek

olan da son suz şef kat li Rab bi miz 'dir. Du adan ka çın mak ise,

Al lah'ın bu bü yük rah me tin den yüz çe vir mek, ki bir len mek an -

la mı na ge lir. Ni te kim Al lah, Ku ran'da şöy le bu yu rur:

... Ba na dua edin, si ze ica bet ede yim. Doğ ru su Ba na
iba det et mek ten bü yük le nen (müs tek bir)ler; ce hen ne -
me bo yun bük müş kim se ler ola rak gi re cek ler dir. (Mü -
min Su re si, 60)

Dua mü min için hem iba det, hem kuv vet li bir si lah, hem de

bü yük bir ni met tir. Sa de ce "is te mek" gi bi fi ilen ko lay bir ha re -

ket le, mad di, ma ne vi her şe yi el de ede bil me nin anah ta rı dır. 

“DUADA İNSAN AKLININ ALAMAYACAĞI
SIRLAR VARDIR. ALLAH'LA BAĞLANTI 

ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUDUR.”

ADNAN OKTAR: ... Allah’la bağlantı çok hayati bir konudur.

Bazı insanlar zannediyorlar, oruç tutulur, namaz kılınır, arada sıra-

da Allah’a dua edilir ama öyle, birşeyler istenir. Öyle değil. Duada

insanların aklının alamayacağı sırlar vardır. Bu, duanın

gücüyle orantılı olarak değişir. Duadaki samimiyetle orantı-

lı olarak. Mesela sabah kalkar, “Ya Rabbi, Allah’ım, işimi rast

getir” der, çıkar adam, bu bir duadır. Ama kimi de çok derin kon-

santre olur, huşu ile Allah’a dua eder. Bu duada olan olaylar daha
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değişiktir. Mesela “Ya Rabbi” der, “İslam ahlakını dünyaya hakim

et” der. Mesela 10 kişi dua eder. Bakın abartmıyorum, o 10 kişi-

nin duası nedeniyle İslam ahlakı dünyaya hakim olur. Net diyorum,

bir bildiğim var ki söylüyorum. Net bu yani. “Ya Rabbi” der, beni

Mehdi (as)’a talebe kıl” der şahıs. O duası kabul olur. “Ya Rabbi,

beni Hz. İsa (as)’a talebe kıl, onunla tanışmayı nasip et bana der”,

ama çok çok candansa bu da olur. “Ya Rabbi, beni Hızır’la tanış-

tır” der, bu da olur. “Ya Rabbi, bana melekleri göster” der, bu da

olur ama duanın gücü ve derinliği ile orantılıdır bu ve buna benzer

birçok şey. Bir de çocuksu dua vardır yani sathi, mesela merakın-

dan bir Mehdi (as)’ı göreyim, acaba nasıl birisi? Mehdi (as)’ı bana

tanıştır diyen, neyi kabul edecek biliyor musunuz? Ölümü, bütün

gençliğini vermeyi, her türlü acıya katlanmayı, her türlü iftiraya kat-

lanmayı kabul ederek dua edecek. “Ben merak ettim, bir göreyim,”

öyle yok. Hz. İsa (as)’a dua eden neyi kabul edecek biliyor musu-

nuz? Ölümü, gençliğini vermeyi ve en şiddetli acıları kabul edecek.

O şekilde ona tabi olacak, o zaman görür. Hızır’ı isteyen de.

Hızır’la görüşmeyi isteyen. Hz. Musa (as) biliyorsunuz onun daha

üç tane uygulamasına dayanamadı. Ulul-azm peygamber olduğu

halde. Bu güç ister, güç, irade, akıl ve kararlılık ister. “Ben” dedi

Hz. Musa (as)’a “Artık senle yollarımı ayırıyorum” dedi.

“Şimdi dayanamadığın bu olayların hikmetini sana açıklaya-

yım” dedi. Açıklayınca tam anlamıyla haklı olduğunu gördü. Duada

konuşma gücü kazanırsın, mükemmel bir hitabet kazanabilirsin

duada. Bir sahtekar kafalama üslubu vardır, sahtekar hoca üslubu

vardır klasik, biliriz, meşhurdur, hoca konuşuyor diye dinlerler.

Klasik sahtekar üslubu, kendini satar adeta, hava peşindedir, desin-

lere konuşur. Ne alim adammış böyle, kimsenin bilmediği dilde

konuşur, kimsenin anlamadığı şeyleri söyler. İlmini, mushatini ve

karihasını, ayn’ları çatlarak konuşur. Halkın bilmediğini bildiği
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halde, bu samimiyetsizliktir. Bir de hikmet vardır, samimidir insan,

Allah’tan ona özel olarak gelir. Bu da dua ile olur. Halkın tam ihti-

yacı olan konuları anlatırsın, bu da dua ile olur. Kısa bir açıklama

yaparsın adamın bütün dünyasını değiştirirsin. Adam 50-60 yaşına

kadar gelmiştir, herşeyi dinlemiştir, hiçbir şeyden etkilenmez, senin

4-5 kelimeden oluşan bir sözün olur, yüzündeki bir ifade, ses tonun

ve üslubunla ama tabi bu oyun ile olmaz bu. Bu, Allah ile tam ruha-

ni bağlantı ile olur. İnsanın bütün dünyası değişir. Bir daha asla geri-

ye dönüşü olmaz. Onun için mesela ben üniversiteye hazırlanıyo-

rum, diyor. Allah için hazırlanırsan, dua ile hazırlanırsan o üniversi-

tenin bereketi olur. 

SUNUCU: Hocam ben bir şey sormak istiyorum dua ile ilgili.

Aslında çok aklıma takılıyor. Duada sizce mantık olur mu? Yani

mesela bir örnek vermek istiyorum. Ben dua ederken Allah’ım

derim hayırlısı ise olsun. Bu Allah’a olan teslimiyetimi aslında bir

yerde gösterir. Ama başka bir arkadaşımı dinliyorum; hayırlısıyla

olsun der. Yani hem olsun hem de hayırlı olsun o benim için.

Burada samimiyeti zedeleyici bir nokta var mıdır sizce? Duada

mantık olur mu?

ADNAN OKTAR: İçinden geldiği gibi söylemesi lazım. Yani

mesela “bana sağlık, sıhhat ver” der. Doğrudan diyebilir bir insan.

Mesela “benden bu hastalığı gider” der, Allah’tan ister. Ama gitmi-

yorsa da Allah’a sitem edilmez. Yani onda hayır vardır. Değil mi.

Mesela ağır hasta, vefat edecek belli. “Ya Rabbi beni uzun yaşat”

diyor. Cennete gideceksin işte, daha ne istiyorsun? Belki biraz daha

yaşasan küfre girip cehenneme gideceksin. Hayırlısı senin için o, ne

güzel Cenab-ı Allah canını alıyor, doğrudan cennete gidiyorsun.

Elhamdülillah, değil mi. Dua ederken candanlık çok önemlidir, can-

danlık. Hz. Musa (as) mesela geliyor Firavun’dan kaçtığında ağaç-

ların altına, böyle yeşilliğe uzanıyor. Ya Rabbi diyor vereceğin her

hayra muhtacım diyor ama kafasından da bir şeyler geçiyor. Yani
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kafasından da o anda bir şeyler geçiyor ve Allah tam istediği gibi

olayları geliştiriyor inşaAllah. Ama bazen bir şey olmadan önce

Allah ona dua ettirir. Zaten olacaktır o, onu hissettirir kal-

binde, dua ettirir ve o olay olur. Ben mesela lise yıllarındayken

İslam ahlakının dünyaya hakim olmamasını dehşet verici bir olay

olarak gördüm. Yani birden farkına vardım. Çok acayibime gitti.

Yani küfür hakimiyeti, masonluğun hakimiyeti, Darwinizm’in haki-

miyeti ve Müslümanların da bu derece ezilmiş olması çok ağırıma

gitti benim. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum çok candan dua edi-

yordum, İslam ahlakının dünyaya hakim olması için o devirde, lise

yıllarındayken. Sonra “Ya Rabbi” dedim, baktım konuları anlatmak

da çok zor insanlara, “çok rahat anlatabileceğim, böyle vurucu ve

çok etkileyici bana bir bilgi ver” dedim. Yani bütün konuları hallet-

sin dedim, bana böyle bir bilgi ver dedim. O dönemde maddenin

hakikatini fark ettim ben. Yani maddenin beynimde oluştuğunu

fark ettim. Dışarıda madde var ama görüntüsüyle muhatap oldu-

ğumu fark ettim. (Sayın Adnan Oktar’ın 21 Şubat 2010 tarihli

Kanal 35 TV’deki canlı röportajından)

BA ĞIŞ LAN MA VE TEV BE

Al lah'ın Ku ran'da en çok tek rar la nan sı fat la rın dan iki si, "Rah -

man" ve "Ra him", ya ni "esir ge yen" ve "ba ğış la yan" sı fat la rı dır.

Kul la rı na olan bu rah me tin den do la yı dır ki, Al lah, in san la rı iş -

le dik le ri gü nah lar yü zün den he men ce za lan dır maz:

Eğer Al lah, in san la rı zu lüm le ri ne de niy le sor gu ya çe ke -
cek ol say dı, onun üs tün de (yer yü zün de) can lı lar dan hiç bir
şey bı rak maz dı; an cak on la rı adı ko nul muş bir sü re ye ka -
dar er te le mek te dir. On la rın ecel le ri ge lin ce ne bir sa at
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er te le ne bi lir ler, ne de öne alı na bi lir ler. (Nahl Su re si, 61)

Al lah, in san la rın iş le di ği suç la rın ce za sı nı er te le mek le, on la ra

ba ğış lan ma di le mek ve tev be et mek için sü re ver mek te dir. İn -

san, ne den li bü yük gü nah lar iş le miş olur sa ol sun, bun lar dan

do la yı Al lah'tan ba ğış lan ma di le ye bi lir ve bir da ha iş le me me yi

he def le ye rek tev be ede bi lir. Al lah, Ku ran'da kul la rı nı gü nah la -

rı için ba ğış lan ma di le yip tev be et me ye şöy le ça ğır mak ta dır:

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

Ba ğış lan ma, in sa nın bi le rek ya da bil me ye rek yap tı ğı tüm ha -

ta lar, iş le di ği tüm gü nah lar için Al lah'ın af fe di ci li ği ne sı ğın ma sı -

dır. Tev be ise, iş len miş olan be lir li bir gü nah için ya pı lır. Tev -

be eden mü min, yap tı ğı bir ha ta yı ya da sür dür dü ğü bir tav rı

dü zelt me ye ke sin ola rak ka rar ve rir ve bir da ha tek rar la ma -

mak için Al lah'tan güç ve des tek di ler. Ni te kim mak bul olan

tev be de, ar dın dan fi ili dü zel me ile des tek le nen tev be dir:

Kim tev be eder ve sa lih amel ler de bu lu nur sa, ger çek -
ten o, tev be si (ve ken di si) ka bul edil miş ola rak Al lah'a
dö ner. (Fur kan Su re si, 71)

İn san tev be edip, an cak son ra yi ne nef si ne ye ni le rek ay nı gü -

na hı tek rar edi yor ola bi lir. Bel ki de fa lar ca tev be edip, son ra

bun la rın hep si ni de boz muş ola bi lir. Ama bu, bir da ha tev be

ede me ye ce ği an la mı na gel mez. Tev be ka pı sı, in san ya şa mı nı

sür dür dü ğü sü re ce açık tır. An cak bi lin me li dir ki, in sa nın ölü -

mün ke na rı na ge lip, ahi ret te ba şı na ge le cek le ri fark ede rek son

an da tev be et me si ka bul edil me ye bi lir. Al lah Ku ran'da şöy le

bu yur mak ta dır:
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Al lah'ın (ka bu lü nü) üze ri ne al dı ğı tev be, an cak ce ha let
ne de niy le kö tü lük ya pan la rın, son ra he men ce cik tev be
eden le rin(ki dir). İş te Al lah, böy le le ri nin tev be le ri ni ka -
bul eder. Al lah, bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi olan -
dır. Tev be; ne, kö tü lük le ri ya pıp-edip de on lar dan bi ri -
ne ölüm ça tın ca: "Ben şim di ger çek ten tev be et tim" di -
yen ler, ne de ka fir ola rak ölen ler için de ğil. Böy le le ri
için acı bir azap ha zır la mı şız dır. (Ni sa Su re si, 17-18)

Bir baş ka ayet te, tüm iman eden ler bu kur tu luş yo lu na şöy -

le çağ rıl mak ta dır lar: 

"... Hep bir lik te Al lah'a tev be edin ey mü'min ler, umu -
lur ki fe lah bu lur su nuz." (Nur Su re si, 31)

ÖLE NE DEK SA BIR

İn san ace le ci ola rak ya ra tıl mış tır ve bu özel li ği yü zün den de

tür lü ha ta lar ya par. Oy sa Ku ran'da, in sa nın bu ace le ci li ği ni bı -

rak ma sı  ve  Al lah için sab ret me si tav si ye edi lir. Mü min, Al lah'ın

va at et ti ği bü yük ni met ve kur tu lu şu bek le me yi ve bu uğur da

sab ret me yi bil me li dir. Bu bir iba det tir; ayet te "Rab bin için

sab ret" (Mü ddes sir Su re si, 7) hük mü ve ri lir. Al lah yo lun da yü -

rü tü le cek mü ca de le nin de, Al lah'a ya kın laş mak için iz le ne cek

yo lun da en önem li özel lik le rin den bi ri sa bır dır. Bir ayet te şöy -

le buy rul mak ta dır: 

Ey iman eden ler, sab re din ve sa bır da ya rı şın, nö bet le -
şin. Al lah'tan kor kun. Umu lur ki kur tu lur su nuz. (Al-i
İm ran Su re si, 200)

Bu ara da, sa bır ile "ta ham mül" kav ram la rı nı ayır mak ge re kir.

Ca hi li ye top lu mun da bu iki kav ram bir bi ri ne ka rış mış du rum -

da dır, oy sa ara la rın da mü min ta ra fın dan kav ra na bi len önem li

bir fark var dır. Ta ham mül, ho şa git me yen, acı ve ren bir sı kın -
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tı ya kat lan ma ey le mi dir. Oy sa Ku ran'da kas te di len sa bır, mü -

min için bir sı kın tı kay na ğı de ğil dir. Mü min, Al lah'ın rı za sı nı ka -

zan mak için sab re der, do la yı sıy la sab rın dan do la yı bir sı kın tı ya

ka pıl maz, ak si ne ma ne vi bir haz du yar. Ku ran'da, sab rın an cak

mü min ler için bir lez zet, in kar cı lar için se sı kın tı ve ren bir "ta -

ham mül" ol du ğu şöy le ifa de edil miş tir: 

Sa bır ve na maz la yar dım di le yin. Bu, şüp he siz, hu şû du -

yan la rın dı şın da ki ler için ağır (bir yük)dır. (Ba ka ra Su -

re si, 45)

Ku ran'da, sab rın mü min ler için "müj de li" bir iba det ol du ğu

ve mü min le rin kar şı la rı na çı kan zor luk la ra kar şı sab re der ken

sa hip ol duk la rı ruh ha li ise şöy le an la tı lır:

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)

Sa bır öy le si ne üs tün bir özel lik tir ki, mü min top lu lu ğu na bü -

yük bir güç ka ta bi lir. Al lah, gü cün sab ra gö re na sıl de ğiş ti ği ni

aşa ğı da ki ayet te açık la mak ta dır:

Şim di, Al lah siz den (yü kü nü zü) ha fif let ti ve siz de bir

za'f ol du ğu nu bil di. Siz den yüz sa bır lı (ki şi) bu lu nur sa,

(on la rın) iki yü zü nü boz gu na uğ ra tır; eğer siz den bin

(ki şi) olur sa, Al lah'ın iz niy le (on la rın) iki bi ni ni ye ner.

Al lah, sab re den ler le be ra ber dir. (En fal Su re si, 66)

Sa bır, Ku ran'da an la tı lan tüm mü min özel lik le ri ni de kap sa -

yan bir va sıf tır. Çün kü bir in san mü te va zi, cö mert, fe da kar, ita -

at kar ola bi lir, fa kat yal nız ca eğer bu özel lik le rin de sa bır gös te -

rir se bun la rın bir de ğe ri olur. Sa bır, di ğer tüm mü min va sıf la -

rı nı de ğer li ve ge çer li kı lan bir va sıf tır. İma nı mak bul kı lan, on -
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da gös te ri len sa bır dır. Mü mi nin tüm öm rü sa bır la ge çer.

"Al lah için sab ret" hük mü ne ya şa mı nın her gü nü ye ni den ita at

eder. So nun da ise, Al lah ca nı nı alır ve onu rı za sı ve cen ne tiy le

ödül len di rir. Cen ne tin ka pı sın da ki me lek ler, mü min le re şöy le

ses le nir ler: 

Sab ret ti ği ni ze kar şı lık se lam si ze. Yur dun so nu ne gü -

zel. (Rad Su re si, 24)

AL LAH'IN MÜ MİN LE RE DES TE Ğİ

Cahiliye toplumundaki insanlar, karakterlerini sahip oldukları

güç ve statüye göre geliştirirler. Kendilerine güvenmeleri için,

mutlaka ya zengin, ya ünlü, ya çok güzel, ya da yakışıklı olmala-

rı gerekir. "Saygın" birinin oğlu ya da kızı olmak da yine bu top-

lumun batıl anlayışlarına göre önemli bir güven kaynağıdır.

Ancak kuşkusuz müminler için durum tümüyle farklıdır.

Mümin, yalnızca Allah'a güvenip dayanır. Kendine güvenmesi

için, inkarcıların ihtiyaç duyduğu maddi kıstasların hiçbirine

ihtiyacı yoktur.

Çünkü Allah daima müminlerin destekçisidir. Onları inkar

edenlerin karşısında asla zayıf bırakmaz. "Andolsun, Ben

galip geleceğim ve elçilerim de" (Mücadele Suresi, 21)

hükmü gereği, resullerini ve onlara tabi olan müminleri her

zaman galip kılar. Mümin tüm dünyanın karşısında tek başına

da olsa, bu büyük destekle onlara karşı üstün gelir. Ayette şu

şekilde buyrulmaktadır:

On lar, se ni al dat mak is ter ler se, şüp he siz Al lah sa na ye -

ter. O, se ni yar dı mıy la ve mü'min ler le des tek le di. (En -

fal Su re si, 62)

Unu tul ma ma lı dır ki, mü min le re yol la rı açan, ba şa rı ka zan dı -
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ran, on la rı ge liş ti ren, güç len di ren Al lah'tır. İn sa nın çö züm ola rak

baş vur du ğu se bep ler, ba şa rı lı ol ma sı için ye ter li de ğil dir. Se bep -

ler tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz; sa de ce fi ili bir du adır lar. Bu -

nun la be ra ber olan söz lü dua ve ih la sın kar şı lı ğın da Al lah is te -

nen so nuç la rı ya ra tır. Do la yı sıy la mü mi nin ba şar mak is te di ği bir

iş te yal nız ca Al lah'ın yar dı mı na gü ve nip da yan ma sı ge re kir. 

Böyle olunca da, kendinden son derece emin, hiçbir tehlike-

den çekinmeyecek kadar gözü kara ve aleyhte gibi görünen

gelişmelerden hiçbir şekilde etkilenmeyecek kadar sağlam

karakterli bir insan ortaya çıkar. Kavminin hepsinin birer birer

sapmasına karşılık hiçbir şekilde güvensizliğe kapılmayan ve

ayette bildirildiği gibi "... Eğer siz ve yeryüzündekilerin

tümü inkâr edecek olsanız bile şüphesiz Allah hiçbir şeye

muhtaç değildir, övülmüştür" (İbrahim Suresi, 8) diyen Hz.

Musa (as), bu konuda çok güzel bir örnektir. 

Hz. Musa (as), bu denli güvenli ve korkusuzdur. Çünkü

Allah'ın yardımının müminlerle birlikte olduğuna emindir.

Allah, ona, "Korkma, muhakkak sen üstün geleceksin"

(Taha Suresi, 68) hükmünü vahyetmiştir. 

Kuşkusuz Hz. Musa (as)'ın tavrı diğer tüm müminler için de

örnek olmalıdır. Çünkü Allah, aynı güvenceyi Kendi rızasına

ihlasla sarılan tüm müminlere vermektedir. İnkar edenlere karşı

onları koruyacağını, galip kılacağını vaat etmektedir. Bu gerçek

Kuran'da, "... Allah, kafirlere mü'minlerin aleyhinde kesin-

likle yol vermez." (Nisa Suresi, 141) şeklinde ifade edilmiştir.

Mü min, yal nız ca Al lah'a olan sa da ka ti ni ko ru mak, O'na kul -

luk ta ka rar lı ol mak la yü küm lü dür. Böy le yap tı ğı tak dir de, kork -

ma sı ge re ken hiç bir şey yok tur:

Ey iman eden ler, üze ri niz de ki (yü küm lü lük) ken di ne -
fis le ri niz dir. Siz doğ ru yo la eri şir se niz, sa pan si ze za rar
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ve re mez. Tü mü nü zün dö nü şü Al lah'adır. O, si ze yap -
tık la rı nı zı ha ber ve re cek tir. (Ma ide Su re si, 105)

Doğ ru yo la eri şen le re, in kar eden ler hiç bir şe kil de za rar ve -

re mez. Mü min le ri bas kı al tı na al mak, hat ta öl dür mek için yap -

tık la rı tüm plan ve tu zak la rı Al lah bo şa çı kar tır. Bir ayet te bu

sır şöy le açık la nır:

Ger çek şu ki, on lar hi le li-dü zen ler kur du lar. Oy sa on la -
rın dü zen le ri, dağ la rı yer le rin den oy na ta cak da ol sa,
Al lah Ka tın da on la ra ha zır lan mış dü zen (kö tü bir kar şı -
lık) var dır. (İb ra him Su re si, 46)

İn kar cı lar mü min ler aley hi ne tu zak lar ha zır lar ken, Al lah da

on la rı, "... bil me ye cek le ri bir yön den de re ce de re ce"
(Araf Su re si, 182) yı kı ma doğ ru sü rük ler. Söz ko nu su ki şi ler,

ken di ba sit man tık ör gü le ri için de mü min ler den üs tün ol duk -

la rı nı ve on la rı ko lay lık la mağ lup ede cek le ri ni sa nır lar. Oy sa

Al lah mü min ler le be ra ber dir ve Al lah'ın güç, iz zet ve aza me ti

de ina nan lar da te cel li et mek te dir. Ku ran'da, inkarcıların ve

münafıkların kav ra ya ma dı ğı bu ger çe k şöy le ifa de edi lir:

On lar ki: "Al lah'ın Re su lü ya nın da bu lu nan la ra hiç bir in -
fak (har ca ma)da bu lun ma yın, so nun da da ğı lıp git sin -
ler," der ler. Oy sa gök le rin ve ye rin ha zi ne le ri Al lah'ın -
dır. An cak mü na fık lar kav ra mı yor lar. Der ler ki, "An -
dol sun, Me di ne'ye bir dö ne cek olur sak, gü cü ve onu ru
çok olan, düş kün ve za yıf ola nı el bet te ora dan sü rüp-çı -
ka ra cak tır." Oy sa iz zet (güç, onur ve üs tün lük) Al lah'ın,
O'nun Re su lü'nün ve mü'min le rin dir. An cak mü na fık lar
kav ra mı yor lar. (Mü na fi kun Su re si, 7-8)

Bu, kesin ve değişmez bir kuraldır. Mümin, "Ey iman eden-
ler, tedbirinizi alın..." (Nisa Suresi, 71) ayeti gereğince, iba-

det kastıyla inkarcılara karşı dikkatli ve tedbirli davranacak,

ama söz konusu İlahi hükmün rahatlığı içinde olacaktır. Allah,

aynı hükmü bir başka ayetinde şöyle açıklar:
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Şüp he siz in kar eden ler, Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar
ve ken di le ri ne hi da yet açık ça bel li ol duk tan son ra 'el çi -
ye kar şı ge lip zor luk çı ka ran lar', ke sin ola rak Al lah'a
hiç bir şey le za rar ve re mez ler. (Al lah,) On la rın amel le -
ri ni bo şa çı ka ra cak tır. (Mu ham med Su re si, 32)

ÜMİT SİZ Lİ ĞE VE ŞEY TA NIN OLUM SUZ
TEL Kİ Nİ NE FIR SAT VER ME MEK

Ümit siz lik iki tür lü ola bi lir. Bi rin ci si, in sa nın kar şı laş tı ğı zor -

luk lar kar şı sın da ümit siz li ğe ka pıl ma sı dır. An cak iman eden her

in san, Al lah'ın ko ru ma sı al tın da yü rü tü len ve O'nun des tek le -

ye ce ği ni va at et ti ği iş ler de bir olum suz luk ol ma ya ca ğı nı bil me -

li dir. Çün kü Ku ran'da ki ayet ler de, Al lah'ın ke sin bir bi çim de

mü min le rin des tek çi si ol du ğu  ve on la rı as la in kar cı lar kar şı sın -

da yar dım sız bı rak ma ya ca ğı  ha ber ve ril mek te dir.

Ümit siz li ğin ikin ci tü rü ise, ki şi nin yap tı ğı bir ha ta ya da iş le di -

ği bir gü nah ne de niy le ken di ima nın dan ümit kes me si,

Al lah'ın ken di si ni ba ğış la ma ya ca ğı na ve ar tık ce hen nem lik ol du -

ğu na ken di ni inan dır ma sı dır. Oy sa bu ta ma men Ku ran'a mu ha -

lif bir dü şün ce, bir ku run tu dur. Ak si ne Al lah Kendisi'ne sa mi mi

bir bi çim de tev be eden le rin tüm gü nah la rı nı ba ğış lar. Al lah'a yö -

nel mek, O'nun rah me ti ne sı ğın mak için hiç bir zaman "çok geç"

de ğil dir. Al lah, Ku ran'da kul la rı na şöy le ses len mek te dir:

... Ey ken di aleyh le rin de ol mak üze re öl çü yü ta şı ran
kul la rım. Al lah'ın rah me tin den umut kes me yin. Şüp he -
siz Al lah, bü tün gü nah la rı ba ğış lar. Çün kü O, ba ğış la -
yan dır, esir ge yen dir. (Zü mer Su re si, 53)

Ümit siz lik, şey ta nın mü mi ni Al lah yo lun dan alı koy mak için

ver di ği ves ve se ler den bi ri dir. Şey tan bu yol la ha ta ya pan bir

mü mi nin mo ra li ni boz ma ya, ya pı lan ba sit ha ta la rı ken di gö zün -
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de bü yüt me ye ve onu da ha da bü yük ha ta la ra sü rük le me ye ça -

lı şır. He de fi, mü mi ni ima nın dan ve sa mi mi ye tin den kuş ku ya

dü şür mek, ona boş ku run tu lar aşı la mak tır. Eğer in san şey ta nın

bu yön te min den et ki le nir se, gi de rek ima ni bir za yıf lı ğa dü şer,

ha ta üs tü ne ha ta yap ma ya baş lar. "Bir ke re ha ta yap tım, ar tık

dö nü şü yok" di ye di le ge ti ri len çarpık bir man tık içe ri sin de, gi -

de rek da ha da bü yük gü nah la ra sü rük le nir. 

Mü min böy le bir his se ka pıl dı ğın da he men Al lah'a sı ğın ma lı,

Ku ran'ın nu ruy la dü şün me li ve şey ta nın is te di ği bu kor kunç

ruh ha lin den çık ma lı dır. Bir ayet te, mü mi nin gös ter me si ge re -

ken ta vı r şöy le açık la nır:

Eğer sa na şey tan dan ya na bir kış kırt ma (ves ve se ve ya
iğ va) ge lir se, he men Al lah'a sı ğın. Çün kü O, işi ten dir,
bi len dir. (Araf Su re si, 200)

Mü min, ih las lı ve sa mi mi ol duk tan son ra ha ta da hi yap sa, ba -

ğış lan ma di le dik ten son ra Al lah'ın ken di si ni af fet me si ni uma bi -

lir. Ya pı lan ha ta ne olur sa ol sun yi ne de her an tev be edip du -

ru mu nu dü zel te bi lir. Al lah son suz rah met ve ada let sa hi bi iken,

mü min le re cen ne ti ve ba şa rı yı va at et miş ken ümit siz li ğe ka pıl -

mak, an cak şey ta nın bir hi le si dir. Hz. Yakub (as)'ın Ku ran'da

bil di ri len şu öğü dü, tüm mü min ler için yol gös te ri ci dir:

... Al lah'ın rah me tin den umut kes me yin. Çün kü ka fir ler
top lu lu ğun dan baş ka sı Al lah'ın rah me tin den umut kes -
mez. (Yu suf Su re si, 87)

HER OLA YIN KU RA N AH LA KIY LA
DE ĞER LEN Dİ RİL ME Sİ

Mü mi nin ya şa mı nın ama cı, Al lah'a kul luk et mek ten baş ka bir

şey de ğil dir. İn san dün ya üze rin de ken di hırs la rı na gö re ya şa -
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mak, tut ku la rı nın pe şin de koş mak ya da baş ka in san la ra hiz met

et mek için de ğil, yal nız ca ve yal nız ca Al lah'a kul luk et mek için

ya ra tıl mış tır. 

Al lah'a kul luk et me si nin yo lu ise, Ku ran'ı ve sünneti ken di si -

ne reh ber edin me si dir. Mü min için ni hai amaç, Ku ran'ın her

hük mü ne elin den ge le nin en faz la sıy la uya bil mek tir.

Kuran'a bakıldığında ise, müminin yalnızca namaz, oruç, hac

gibi muhkem ibadetlerle değil, aynı zamanda diğer başka iba-

detlerle de yükümlü kılındığını görürüz. Örneğin bir ayette

"Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve

onlarla en güzel bir biçimde mücadele et..." (Nahl Suresi,

125) emri verilir. Burada kast edilen "hikmet"in ve "güzel

öğüt"ün ne olduğunu, mümin, hem Kuran'ın genel ruhuna ve

üslubuna bakarak, hem de kendi akıl ve anlayışına başvurarak

bulacaktır. 

Müminin aklını ve anlayışını devreye sokmasını gerektiren

pek çok yükümlülük daha vardır. Örneğin Allah Kuran'da,

müminin karşılaşacağı insan tiplerini ve toplum modellerini

haber verir, bunlara karşı gösterilmesi gereken tavırları da bil-

dirir. Hatta çoğu zaman, karşılaşılan insan tipine ve onun öne

sürdüğü mantıklara karşı söylenmesi gereken sözler, "De ki"

ile başlayan ayetlerde haber verilir. 

Mü mi ne kar şı la şa ca ğı du rum lar la il gi li bil gi ve emir ve ren tüm

bu ayet ler, Ku ran'da çok açık bir bi çim de ya zı lı dır lar. An cak,

bun la rın gün lük ya şa ma ak ta rıl ma sı, ön ce lik le Ku ran'da kast

edi len du rum la rın gün lük ha yat ta teş his edil me si ni ge rek ti rir ki,

mü mi nin ak lı nın ve an la yı şı nın dev re ye gir di ği husus bu dur.

Kuran'da, farklı insan tipleri anlatılır; Müslümanlar, müşrikler,

münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar, Hıristiyanlar, Museviler

gibi. Mümin bunlarla ilgili ayetleri çok iyi öğrenebilir; çünkü asıl
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yapılması gereken şey, Kuran'da tarif edilen bu insan karakter-

lerini çok iyi tanıyabilmek, insan ilişkilerini ve tüm yaşamını

Allah'ın emirleri doğrultusunda şekillendirmektir. 

Mü min bil me li dir ki, et ra fın da ki tüm in san lar, Ku ran'da ta rif

edi len bu in san mo del le ri nin bi ri ne gir mek te dir. Çün kü hep si

ya ra tıl mış tır ve "Biz, bir 'oyun ve oya lan ma ko nu su' ol sun

di ye gö ğü, ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı ya rat ma dık"

(En bi ya Su re si, 16) hük mü ge re ği bir amaç üze re, Al lah'ın Ku -

ran'da ta rif et ti ği top lum mo de li ni oluş tur mak için var dır lar. 

Mümin, bu gerçeğin bilincinde olarak hareket ederse,

Allah'ın kendisine yüklediği sorumlulukları tam olarak yerine

getirebilir. İnsanın gördüğü her madde, her olay gerçekte

Kuran'da yazılanların birer yansımasından başka bir şey değil-

dir. Bir ayette, bu konu şöyle açıklanmıştır:

Biz ayet le ri mi zi hem afak ta, hem ken di ne fis le rin de on -
la ra gös te re ce ğiz; öy le ki, şüp he siz onun hak ol du ğu
ken di le ri ne açık ça bel li ol sun. Her şe yin üze rin de Rab bi -
nin şa hit ol ma sı yet mez mi? (Fus si let Su re si, 53)

İş te tüm ev ren, ger çek te Ku ran'ın "afak ta" (ufuk lar da) gö rü -

nen ayet le ri nin top la mın dan iba ret tir. Na sıl bir tab lo, ken di

res sa mı nı ta nı tır sa, o tab lo da ki her de tay, res sa mın fır ça sı nın

iz le ri ni gös te rir se, tüm ev ren ve o ev re nin her de ta yı da her -

şe yin ya ra tı cı sı olan Al lah'ı gös ter mek için var dır.

Mü min bu ger çe ğin bi lin ci ne var dık ça, hem Al lah'ı da ha iyi ta -

nır ve O'na da ha çok yak la şır, hem de O'nun hü küm le ri ne çok

da ha ay rın tı lı bir bi çim de ita at eder. Ha ya tın her de ta yı nın ger -

çek te Ku ran'da ta rif ya da işa ret edi len bir "ayet" ol du ğu nu

kav ra dık ça, "gün lük ya şam" de nen şe yin her aşa ma sın da Ku -

ran'a gö re dü şü ne cek ve Ku ran'ın hü küm le ri ni uy gu la ya cak ha -

le ge lir. Her olay, Al lah'ın ya rat tı ğı ka der e ba ğım lı ola rak ge li -
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şir, bu yüz den de her şe yin bir se be bi ve hik me ti var dır. Mü mi -

ne dü şen, kar şı laş tı ğı her ola yı Ku ran'a gö re yo rum la mak ve

Ku ran'da be lir ti len tep ki le ri ver mek tir. Eğer "boş" bir şey le

kar şı la şır sa, Ku ran'ın hük mü ne gö re on dan yüz çe vir me li dir.

Müminin karşılaştığı her olayı Kuran ayetlerine göre yorum-

laması, öncelikle Kuran'a dayalı bir ahlak ve karakter geliştir-

mesine bağlıdır. Bunun için de cahiliyenin telkin ettiği tüm kül-

türü ve karakter özelliklerini üzerinden atması gerekir. Bir

olay karşısında ne yapması gerektiğine, cahiliye toplumunda

yerleşik olan kıstaslara göre değil, Kuran'a göre karar verme-

lidir. Kuran'da ise karşılaştığı her duruma ışık tutan bir çözüm

bulacaktır. Çünkü o, "herşeyin açıklayıcısı" (Nahl Suresi, 89)

olarak insanlara indirilmiştir.  

KALP TE Kİ Nİ YE Tİ AL LAH'IN BİL ME Sİ

İn kar cı la rın en te mel özel lik le rin den bi ri, sa mi mi yet siz ol ma -

la rı dır. Hem Al lah'a, hem di ğer in san la ra, hem de ken di le ri ne

kar şı sa mi mi yet siz dir ler. İn san la rın yü zü ne kar şı men fa at ge re -

ği çok sı cak dav ra nır ken, iç le rin den on la ra kar şı çok ko lay kin

ve ya kıs kanç lık bes le ye bil mek te dir ler. Ay nı iki yüz lü lü ğü ken -

di le ri ne kar şı da ya par lar; yap tık la rı yan lış la rı ken di le ri de bil -

dik le ri hal de bi lin çal tla rı na iter ve ken di ken di le ri ni mü kem mel

bir in san ol duk la rı na inan dı rır lar. 

Bu samimiyetsizliğin temelinde, kalplerinden geçen düşüncele-

rin kimse tarafından bilinemeyeceği ve dolayısıyla bu düşünceler

nedeniyle kimse tarafından suçlanamayacakları yanılgısı yatar. Bu

yanılgı kendileriyle aynı ahlak bozukluğuna sahip olan kişiler ara-

sında geçerlidir; kimse kimsenin gerçek düşüncelerini bilmez.

Ancak hesaplamadıkları bir şey vardır; Allah, insanların zihinle-

rinden geçen tüm düşünceleri, hatta kendilerinin bile farkına
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varmadıkları bilinçaltlarını en iyi biçimde bilendir. Allah'ın gizli

veya açık herşeyi bilen olduğu ayetlerde şöyle bildirilmektedir:

Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü bi lir; si zin sak lı tut -

tuk la rı nı zı da, açı ğa vur duk la rı nı zı da bi lir. Al lah, si ne le -

rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. (Te ga bün Su re si, 4)

Sö zü nü zü is ter giz le yin, is ter açı ğa vu run. Şüp he siz O,

si ne le rin özün de sak lı du ra nı bi len dir. O, ya rat tı ğı nı bil -

mez mi? O, La tif'tir; Ha bir'dir. (Mülk Su re si, 13-14)

Hiç kimse, Allah'ın bilgisi dışında bir diğeriyle konuşamaz,hiç

kimse Allah'ın bilgisi dışında bir plan yapamaz, bir düzen kura-

maz. Kuran'da bu gerçek şöyle ifade edilmiştir:

Al lah'ın gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü ger çek ten

bil mek te ol du ğu nu gör mü yor mu sun? Fı sıl daş mak ta

olan üç ki şi den dör dün cü le ri mut la ka O'dur; be şin al tın -

cı sı da mut la ka O'dur. Bun dan az ve ya çok ol sun, her ne -

re de ol sa lar mut la ka O, ken di le riy le be ra ber dir. Son ra

yap tık la rı nı kı ya met gü nü ken di le ri ne ha ber ve re cek tir.

Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir. (Mü ca de le Su re si, 7)

Do la yı sıy la in sa nın Al lah'ı al dat ma sı hiç bir şe kil de müm kün

de ğil dir. Al lah, ki şi nin yap tı ğı tüm fi il le ri, kal bin den ge çen dü -

şün ce le ri, hat ta onun da hi tam ola rak bil me di ği bi lin çal tı nı bi -

lir. Bir ayet te şöy le bil di ri lir:

An dol sun, in sa nı Biz ya rat tık ve nef si nin ona ne ves ve -

se ler ver mek te ol du ğu nu bi li riz. Biz ona şah da ma rın -

dan da ha ya kı nız. (Kaf Su re si, 16)

Bu du rum da in sa nın yap ma sı ge re ken şey, Al lah'a kar şı son

de re ce sa mi mi ve bo yun eği ci ol mak tan baş ka bir şey de ğil dir.

Al lah in sa nın ne ol du ğu nu bi lir ken, Al lah'a kar şı ken di ni ol du -

ğun dan üs tün gös ter me ye ça lış ma nın hiç bir an la mı yok tur. İn -

san, za af la rı nı, ek sik le ri ni, ku sur la rı nı, ima ni za yıf lık la rı nı Al lah'a
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sa mi mi bir bi çim de aç ma lı ve O'ndan yar dım is te me li dir. 

Peygamberler, Allah ile olan samimi bağlantının en güzel

örnekleridir. Allah'a "Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini

göster" şeklinde dua eden, Allah kendisine "inanmıyor

musun?" diye sorunca da, "hayır (inandım), ancak kalbi-

min tatmin olması için" (Bakara Suresi, 260) şeklinde ceva-

bı ile Hz. İbrahim (as), bu konuda Kuran'da örnek verilmekte-

dir. Aynı şekilde, Allah kendisine "Firavun'a git" emrini ver-

diğinde, "Rabbim, gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm,

beni öldürmelerinden korkuyorum" (Kasas Suresi, 33)

diyerek Allah'tan güç ve dirayet isteyen Hz. Musa (as)'ın ayet-

te bildirilen sözleri bir samimiyet örneğidir. 

İnsan Allah'a muhtaç olduğunu kavramadan kendini güçlü,

dirayetli, takva sahibi, cesur görmeye çalışmakla bu özelliklere

kavuşmaz. Çünkü "... insan zayıf olarak yaratılmıştır" (Nisa

Suresi, 28) ve bu zaafı, Allah'a muhtaç olduğunu iyice anlasın

diye vardır. Bu nedenle, samimi bir biçimde Allah'a yakınlaş-

malı, kendisinde gördüğü her türlü hata için Rabbimiz'e sığın-

malı, Rabbimiz'den yardım ve destek istemelidir.

DÜN YA HA YA TI NIN GE Çİ Cİ Lİ Ğİ

İn san dün ya ya ge çi ci bir sü re için gel miş tir. Bu ra da hem im ti -

han edi le cek, hem eği ti le cek, son ra da ahi ret te ki ebe di yur du -

na gi de cek tir. Dün ya da ki ni met ler, gü zel lik ler ise, cen net te ki

ger çek ni met le rin çok ek sik bir kop ya sı ola rak, ahi re ti ha tır lat -

mak kas tıy la ya ra tıl mış lar dır. An cak in kar cı lar bu nu kav ra ya maz

ve ebe di san dık la rı dün ya ha ya tı nı var lık la rı nın tek ama cı ha li ne

ge ti rir ler. Bu ise tam an la mıy la bir al da nış tır. Çün kü son de re -

ce ge çi ci, ek sik ve ku sur lu olan dün ya ni met le ri, ebe di ye te ve
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mü kem mel li ğe is te k du yan in sa nı tat min den çok uzak tır lar.

Yüce Rabbimiz Al lah dün ya nın na sıl bir al da nış yeri ol du ğu nu

bir ayet te şöy le bil di rir:

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 yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke sil miş,
son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li
bir azap; Al lah'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)

Gerçekten de, gaflet içinde yaşayan inkarcıların hepsi, üstte

sayılan birkaç geçici değere (mal ve çocuklarda çoğalma tut-

kusu, övünme gibi) ulaşmayı amaç edinerek yaşarlar. Al-i

İmran Suresi'ndeki ayetlerde, dünyadaki aldatıcı süsler hakkın-

da şöyle buyrulmaktadır:

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
Al lah 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 Al lah'ın rı za sı var dır. Al lah,
kul la rı hak kıy la gö ren dir." (Al-i İm ran Su re si, 14-15)

Dünya, ahiretle karşılaştırılamayacak kadar basit ve değer-

sizdir. Nitekim Arap çada ki "dün ya" ke li me si, "dar, sı kı şık, pis

yer" an la mın dan tü re miş tir. İn san lar dün ya üze rin de ge çi re -

cek le ri 60-70 yıl lık öm rü baş ta çok uzun ve tat min edi ci sa nır -
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lar, oy sa çok kı sa bir sü re son ra bu öm rün so nu na ge lir. Ölüm

yak laş tık ça da, ya şa dık la rı ha ya tın ne ka dar kı sa ol du ğu nu da ha

iyi an lar lar. Mah şer (di ri liş) gü nü ise, on lar la şöy le ko nu şu lur:

De di ki: "Yıl sa yı sı ola rak yer yü zün de ne ka dar kal dı nız?"
De di ler ki: "Bir gün ya da bir gü nün bi ra zı ka dar kal dık,
sa yan la ra sor." De di ki: "Yal nız ca az (bir za man) kal dı nız,
ger çek ten bir bil sey di niz. Bi zim, si zi boş bir amaç uğ ru na
ya rat tı ğı mı zı ve ger çek ten Bi ze dön dü rü lüp ge ti ril me ye -
ce ği ni zi mi san mış tı nız?" (Mü mi nun Su re si, 112-115)

Al lah'a is yan ede rek dün ya ha ya tı na hırs la ka pıl mak ve ahi re -

ti göz ar dı et mek, ebe di ce hen nem le ce za lan dı rı la cak bir suç -

tur. Al lah, "Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü mü nü
in kâr eden ler" hak kın da şu hük mü ve rir:

İş te bun lar, ahi re ti ve rip dün ya ha ya tı nı sa tın alan lar dır;
bun dan do la yı azap la rı ha fif le til mez ve ken di le ri ne yar -
dım edil mez. (Ba ka ra Su re si, 86)

Baş ka ayet ler de ise şöy le buy rul mak ta dır:

Bi zim le kar şı laş ma yı um ma yan lar, dün ya ha ya tı na ra zı
olan lar ve bu nun la tat min olan lar ve Bi zim ayet le ri miz -
den ha ber siz olan lar; İş te bun la rın, ka zan dık la rı do la yı -
sıy la ba rın ma yer le ri ateş tir. (Yu nus Su re si, 7-8)

Ba zı in san lar dün ya nın Al lah'ın ya rat tı ğı ge çi ci bir yurt ol du -

ğu nu in kar eder ler. Da ha sı bu ge çi ci yurt ta Al lah'ın ya rat tı ğı

ba zı ni met le re Rab bi miz 'den yüz çe vi re rek hırs la bağ la nır, bun -

la rı sa hip le nir ler. Böy le bir in san, bu tavrını değiştirmezse, el -

bet te  ki aza ba müs ta hak tır. Ku ran'da, böy le le ri nin du ru mu  çok

açık ifa de edil miş tir. Ayet ler de şöy le hük me dil miş tir:

Ar tık kim taş kın lık edip-azar sa, Ve dün ya ha ya tı nı se -
çer se, Şüp he siz ce hen nem, (onun için) bir ba rın ma ye -
ri dir. (Na zi at Su re si, 37-39)
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DÜNYA BİR RÜYA YERİDİR. ''İNSANLAR 
UYKUDADIRLAR, ÖLÜM İLE UYANIRLAR.''

ADNAN OKTAR: Bakın Müslümanların epey bir kısmı bu

konudan çekiniyorlar. Madde insanların beyninde oluşuyor görüntü

olarak Allah oluşturuyor. Dışarıda vardır ama dışarıdaki saydam

olan, simsiyah karanlık olan madde ile insanın bir bağlantısı olmu-

yor. Onu Allah biliyor. Asıl gördükleri Allah’ın beyinlerinde yarattığı

görüntüdür. O görüntü de Allah’ın meydana getirdiği hafif amper-

deki bir elektrikle oluşuyor. Çok az bir amperdeki elektrikle, beyni-

ne gelen çok düşük volttaki bir elektrik beyninin içerisinde, şu

kadarcık et parçasının içerisinde bütün bu alem oluşuyor. Ve adam-

lar konuşuyor, kavga ediyor. Elindeki çeki senedi yırtıyor birbirleri-

nin başına atıyorlar. Arbede çıkartıyorlar, kan gövdeyi götürüyor.

Hepsi beyninin içinde oluşuyor. İnsanlar da rüyasında kavga eder-

ler, olay çıkartırlar. Kaçar, kovalanır, hastaneye kalkar, bağırır, çağı-

rır, ağlar. “Aman” der “kabusmuş” der, insanlar. Dünya da işte bir

rüya yeridir. Öldüğümüzde biz yine bu rüyadan başka bir rüyaya

geçmiş olacağız. İnsan rüyadan rüyaya geçer. Hatta “siz tabaka-

dan tabakaya bindirileceksiniz” diyor Allah, ayet var “taba-

kadan tabakaya bindirileceksiniz”. Şeytandan Allah’a sığını-

rım. Rüyadan rüyaya geçiyor insanlar, hatta uyandığında bak, diyor

ki adam ayet bu: “Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı?” diyor.

Adam uyuduğu kanaatinde, uykudan kalktığı kanaatinde, rüyadan

kalktığı kanaatinde “uyuyorduk biz” diyor, “yattık, kalktık burası

neresi, nerdeyiz biz?” diyor, “ne oldu böyle?” diyor. Aklına da gel-

miyor öldüğü. Sonra çağırıcı çağırdığında herkes o tarafa koştuğun-

da cehennemin arazisine giriyorlar. “Eyvah bize” diyorlar “bu din

günü” diyorlar. “Öldük” diyorlar. “Öldük ve dirildik” diyorlar. “Şimdi

anladık” diyorlar. “Eyvah” diyorlar, ayet var Kuran ayeti. “Bu din

günü” diyorlar. Sonra da Allah’a diyorlar: “Ya  Rabbi” diyorlar,
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“bizi geri gönder, biz anladık” diyorlar, “hata yaptık, eksiklik-

lerimiz var, çok mükemmel olacağız” diyorlar. Allah diyor ki,

“dönseler yine ahlaksızlıklarına devam ederler” diyor Allah.

Çünkü onlar kendilerini çok akıllı zanediyorlar. O görüntüyü bilerek

döneceklerini zannediyorlar. Halbuki Allah onları unutturarak gön-

derir, gönderse bile, farz edelim gönderse. Gönderdiğinde ne diye-

cek biliyor musun? Hatta o hatırlasa, farz edelim onu hatırlasa bile,

“ya, ne korkunç rüya gördüm arkadaşım” der. Ve eski azgınlığına

bütün şiddeti ile devam edecektir. Rüyasında birçok dinsiz, cehen-

neme gittiğini görür. Etkileniyorlar mı? Yoo. Öldüğünü de görür

rüyasında, etkilenmezler. Aynısıdır işte, yani o yine etkilenmez, yine

kaldığı yerden devam eder. Başka?

ALTUĞ BERKER: Hocam, ahirzamansohbetleri@hotmail.com

sitemize soru sormuş okuyucularımız: “Mümin neler karşısında

üzüntü duymalıdır? Peygamberimiz (sav) ve büyük İslam alimleri

neler karşısında üzüntü duymuşlardır? Teşekkür ederim, Atakan.”

ADNAN OKTAR: Üzüntünün tamamı haramdır. Yani

bütün üzüntü çeşitlerinin tamamı haramdır. Çünkü üzüntü, (haşa)

Allah’a isyandır. Çünkü bir şey meydana gelmiş, adam üzülüyor. Şer

görünse de, mutlaka hayır vardır. Mutlaka hayır vardır. “Üzülme-

yin, gevşemeyin”, şeytandan Allah’a sığınırım, “inanıyorsanız

güçlü olan sizsiniz, galip olan sizsiniz” diyor Allah. Mehdiyet’e

de bakan bir ayettir bu. Bu muhkem ayet. Allah haram kılmıştır

üzülmeyi. Müslüman üzülmez. İmanı zayıfsa, yahut inanmıyorsa

üzülür. Çünkü onu kendi yaptı sanır. Dünyaya aşıktır o, dünyevi bir

olay onu çok sarsar. O görüntü içerisinde, hani var ya film seyredip

ağlayan tipler... Filmin hemen akabinde, sinemadan çıktı mı; mese-

la kovboy filminden çıkıyor, kovboy gibi yürüyerek çıkan tipler olu-

yor böyle, o kadar etkisinde kalıyor değil mi?... Böyle kendi de o
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havaya giriyor, yani kendinin de o filmin bir kahramanı olduğuna

inanıyor. Böyle tipler çok çok fazladır. 

SUNUCU: Efendimiz (sav)’in de böyle bir hadisi var. “Sizlerin

içlerinizde en kötünüz, dünyayı sevendir” diyor Hocam.

ADNAN OKTAR: Hayır, dünyanın ne olduğunu bilseler, sev-

mezler, bu kadar bağlanmazlar. Ne olduğundan haberleri yok.

Şimdi mesela ben bu fincanı elime alıyorum; yani bayağı net. Çok

çok net. 3 boyutlu görünüyor. Yani görüntü gibi görünmüyor.

Benden uzakta görünüyor ayrıca, o kadar kaliteli bir görüntü olu-

şuyor beynimde. Bir de his var yani dokunma hissi de oluşmuş. Bu

da beynimin içinde. Ama sanki uzakta dokunuyormuşum gibi. Yani

his kalitesi 3 boyutlu olduğu için, gerçekten uzakta dokunuyormu-

şum imajı veriyor şu an bana. Bir de tadı var. Yani alenen ıhlamur.

Şekerli, kokusu da var. Şimdi inanmayan beri gelsin. Halbuki hepsi

beynimin içerisinde oluyor. İşte bu görüntünün ve hislerin 3 boyut-

lu kalitesinden dolayı, üçü de çok, beşi de çok kalitelidir hislerin.

Yani çok kaliteli yaratıyor Allah hisleri. Yani kusursuz, temiz ve çok

nettir. Ama ahiret daha nettir tabii. ...

CİHAT GÜNDOĞDU: Hadis-i şerifte de Hocam, sizin söy-

lediğiniz gibi, inşaAllah: “İnsanlar uykudadırlar, ölüm ile uyanırlar”

diye geçiyor inşaAllah. 

ADNAN OKTAR: “İnsanlar uykudadırlar, ölüm ile uyanırlar.”

Uyanırlar, yine bir uykuya geçmiş olurlar, tabii. Ama bak bu çok

net, yani konuyu tam açıklıyor. “İnsanlar uykudadırlar, ölüm ile uya-

nırlar.” İşte bizim anlattığımız konunun bir özeti bu. Ve bunu

Peygamber (sav) söylüyor. Mesela rüyasında bir şey görüp ağlamak

nasıl mantıksızsa, üzülmek nasıl mantıksızsa, aynı şekilde dünyada

bir şey olduğunda, ona üzülüp ağlamak da aynı şekilde mantıksız-

dır. (Sayın Adnan Oktar’ın 4 Mart 2010 tarihli www.harunyahya.tv

röportajından)
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MÜL KÜN GER ÇEK SA Hİ Bİ ALLAH’TIR

İn san la rın çek ti ği acı la rın ya da bir bir le ri ne yap tık la rı ezi yet -

le rin baş lı ca ne den le rin den bi ri, mülk kav ga sı dır. Hat ta ca hi li ye

ah la kı nı ya şa yan in san la rın ne re dey se bü tün ha yat la rı, "mülk

sa hi bi ol ma" hır sı na da ya nır. Bu ki şi ler sü rek li da ha faz la ma la

sa hip ola bil mek için uğ ra şır, bu tut ku yu ya şam la rı nın en bü yük

ama cı ha li ne ge ti rir ler. 

Oy sa dün ya ha ya tı nın te me li ni oluş tu ran bu "ço ğal ma tut -
ku su" (Ha did Su re si, 20), tam ma na sıy la bir al da nış tır. Çün kü

yer yü zün de ki tüm mül kün sa hi bi Al lah'tır. İn san lar, "mal sa hi -

bi" ol duk la rı nı san mak la ken di le ri ni al da tır lar. Sa hip ol duk la rı -

nı san dık la rı şey le ri ken di le ri ya rat ma mış lar dır, o şey le ri ya şat -

ma ya güç le ri yet mez. Yok ol ma la rı nı da en gel le ye mez ler. Da -

ha sı, bir şe ye "sa hip" ola cak bir du rum la rı yok tur, çünkü ken-

dileri bir başka varlığa aittirler: "İnsanların sahibi" (Nas

Suresi, 2) olan Allah'ın kontrolü altındadırlar. 

Ku ran'da, tüm var lık la rın, ken di le ri ni ya rat mış olan Al lah'ın

mül kü ol du ğu  şöy le ha ber ve ri lir: "Gök ler de, yer de, bu iki -
si nin ara sın da ve nem li top ra ğın al tın da olan la rın tü mü
O'nun dur". (Ta ha Su re si, 6) Bir baş ka ayet te ise şöy le de nir:

"Gök le rin ve ye rin mül kü nün Al lah'a ait ol du ğu nu bil mi -
yor mu sun? O, ki mi di ler se azap lan dı rır, ki mi di ler se ba -
ğış lar. Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir.” (Ma ide Su re si, 40)

Al lah, sa hip ol duk la rı mal la rı in san la ra dün ya ha ya tın da "ema -

net" ola rak ver miş tir. Bu ema net, bel li bir vak te ka dar dır ve el -

bet te gü nü gel di ğin de he sa bı so ru la cak tır. 

İnsana sorulacak olan hesap, kendisine "emanet" olarak veri-

len mülkü nasıl ve hangi mantıkla kullandığıdır. Eğer o mülkü

kendisinin saymış, sahiplenmiş ve o mülkü nasıl kullanması

gerektiğini kendisine anlatan resullere karşı, ayette bildirildiği
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gibi, "Mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmak-

tan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor?" (Hud

Suresi, 87) diye cevap vermişse, büyük bir azaba müstahak

olur. Kuran'da, bu kişilerin ahirette karşılaşacakları durum

şöyle haber verilmiştir:

Al lah'ın, bol ih sa nın dan ken di le ri ne ver di ği şey ler de

cim ri lik eden ler, bu nun ken di le ri için ha yır lı ol du ğu nu

san ma sın lar. Ha yır; bu, on lar için şer dir; kı ya met gü nü,

cim ri lik et tik le riy le tas ma lan dı rı la cak lar dır. Gök le rin

ve ye rin mi ra sı Al lah'ın dır. Al lah yap tık la rı nız dan ha be -

ri olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 180)

Ayet te be lir til di ği gi bi, Al lah'ın bol ih sa nın dan in san la ra ve ri -

len mal lar, o in san lar ta ra fın dan "cim ri lik" yap ma dan har can -

ma sı için dir. İn san, ma lı sa hip le nip onu mu ha fa za et me ye ça lış -

mak ye ri ne, ma lın ger çek sa hi bi nin Al lah ol du ğu nu bil mek ve

ma lı Rab bi mi z'in em ret ti ği bi çim de har ca mak la yü küm lü dür.

Ken di si ne ema net ve ri len mal lar dan, ken di ih ti yaç la rı için ge -

rek li olan ma kul bir kıs mı nı kul la na cak, "ih ti yaç tan ar ta  ka -

la nı" (Ba ka ra Su re si, 219) ise Al lah yo lun da har ca ya cak tır.

Eğer Al lah yo lun da har ca mak ye ri ne, bu mal la rı "bi rik tir me ye"

kal kar sa, on la rı sa hip len miş olur. Bu nun ahi ret te ki ce za sı ise

çok ağır dır. Bu kim se ler hak kın da Al lah Ku ran'da şöy le bu yur -

mak ta dır: 

... Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti rip de Al lah yo lun da har ca -

ma yan lar... On la ra acı bir aza bı müj de le. Bun la rın üzer -

le ri nin ce hen nem ate şin de kız dı rı la ca ğı gün, on la rın

alın la rı, bö ğür le ri ve sırt la rı bun lar la dağ la na cak (ve:)

"İş te bu, ken di niz için yı ğıp-sak la dık la rı nız dır; yı ğıp-sak -

la dık la rı nı zı ta dın" (de ni le cek). (Tev be Su re si, 34-35)

İs lam'da "ik ti sat" var dır, ama "ma lı yığ ma" yok tur. Mü min ler,
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yı ğı la cak mal la ra de ğil yal nız ca Al lah'a gü ve nir ler. Al lah da bu

te vek kül le ri ne kar şı lık on la rın be re ke ti ni ar tı rır. İn fak et tik le ri

(Al lah yo lun da har ca dık la rı) mal la ra kar şı lık, on la ra çok da ha

faz la sı nı ve rir. An cak on lar bu nu da in fak eder ler, Al lah ni me ti -

ni da ha da ar tı rır. Bir ayet te, in fa kın be re ke ti şöy le ifa de edi lir:

Mal la rı nı Al lah yo lun da in fak eden le rin ör ne ği ye di ba -

şak bi ti ren, her bir ba şak ta yüz ta ne bu lu nan bir tek ta -

ne nin ör ne ği gi bi dir. Al lah, di le di ği ne kat kat ar tı rır.

Al lah (ih sa nı) bol olan dır, bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 261)

Ma lı sa hip le nen ve onu ha yır yo lun da har ca ma yıp bi rik ti re nin

du ru mu ise şöy le an la tı lır:

... 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? Al lah'ın tu tuş tu rul muş ate -

şi dir. (Hü me ze Su re si, 2-6)

ŞÜ KÜR

Al lah her şe yi bir amaç ve hik met le ya rat tı ğı gi bi, in sa na ver -

di ği ni met le ri de bir amaç üze ri ne ya rat mış tır. İn sa na ve ri len

her şey; ha yat, iman, rı zık lar, sağ lık, göz, ku lak tüm bun lar, in -

sa nın Al lah'a şük ret me si için bi rer ni met tir. 

Bir in san üze rin de ki gaf let per de si ni kal dı rır da, et ra fı nı şu -

ur lu bir bi çim de göz ler se, ho şu na gi den her şe yin Al lah'tan ge -

len bir ni met ol du ğu nu gö re bi lir. Ye di ği tüm be sin ler, so lu du -

ğu te miz ha va, et ra fın da ki gü zel lik ler, tüm bun la rı gör me si ni

sağ la yan gö zü, her şey, ama her şey Al lah'tan bir ni met tir. Öy le

ki, bu ni met ler sa yı la ma ya cak ka dar çok tur lar. Bu ger çek Ku -

ran'da şöy le bil di ril mek te dir:
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Eğer Al lah'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 Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (Nahl Su re si, 18)

Ve kuş ku suz tüm bu ni met le rin de bir ama cı var dır. Tüm bun -

lar, in san lar ne fis le ri nin di le di ği gi bi kul lan sın, so rum suz ca ve şı -

ma rık ça tü ket sin, ta lan et sin di ye ya ra tıl ma mış lar dır. Ak si ne, ni -

me tin ve ril me sin de ki amaç, o ni me ti kul la nan ki şi yi Al lah'a yö -

nelt mek tir. Çün kü ve ri len her şey, kar şı lı ğın da şük rü ge rek ti rir.

En bü yük ve en gü zel ni met le ri hiç dur mak sı zın in san la ra ve ren

Al lah'a ise, en faz la ve en sa mi mi şük rü yap mak ge re kir. 

Şü kür hem bü yük bir iba det tir, hem de in sa nı "az gın laş mak -

tan" ko rur. Çün kü in sa nın nef sin de, zen gin lik ya da güç bul du -

ğun da za lim leş me ye, zor ba laş ma ya, vic dan sız laş ma ya kar şı bir

eği lim var dır. Zen gin le şir, gü zel im kan la ra ka vu şur sa, aciz li ği ni

unut ma ya ve ki bir len me ye baş lar. Şü kür, iş te bu "az gın laş ma yı"

en gel ler. Şük re den in san bi lir ki eli ne ge çen her ni me ti ken di -

si ne ve ren Al lah'tır. Bu ni me ti de, Al lah'ın yo lun da, Rab bi mi z'in

is te di ği bi çim de kul lan mak la yü küm lü dür. Ken di le ri ne bü yük

ma kam, bü yük mülk ve ha ki mi yet ve ri len Hz. Davud (as), Hz.

Süleyman (as) gibi peygamberlerin tevazu ve olgunluklarının

sırlarından biri budur. Kendisine verilen mülk nedeniyle azgın-

laşan Karun'un da asıl sorunu, şükretmeyi bilmemesidir. 

Eğer mü min, ken di si ne ve ri len ni met ler den do la yı az gın laş -

ma ya ca ğı nı, ki bir le nip şı mar ma ya ca ğı nı yap tı ğı şü kür le Al lah'a

gös te rir se, Al lah da ona da ha faz la ni met ve rir. Al lah'ın Ku -

ran'da ver di ği "An dol sun, eğer şük re der se niz ger çek ten

si ze ar 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) hük mü, bu nu ifa de et mek te dir.

Şü kür, yal nız ca Al lah'a söz ile hamd et mek le de ğil, Rab bi -
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miz'in ver di ği tüm ni met le ri Hak yo lun da kul lan mak la olur.

Mü min, ken di si ne ve ri len her şe yi, en ha yır lı şe kil de kul lan mak -

la yü küm lü dür. En baş ta da, Al lah'ın ken di si ne ver di ği be de ni

O'nun rı za sı için, O'nun yo lun da fik ri mü ca de le yü rüt mek için

kul la na cak tır. Ku ran'da, Al lah'ın ni met le ri ne şük ret me nin,

O'nun ni me tle ri ni baş ka la rı na an lat mak la, ya ni di n ah la kı nı teb -

liğ et mek le ola ca ğı  şöy le ifa de edi lir:

El bet te Rab bin sa na ve re cek, böy le ce sen hoş nut ka la -
cak sın. Bir ye tim iken, se ni bu lup da ba rın dır ma dı mı?
Ve se ni yol bil mez iken, 'doğ ru yo la yö nel tip ilet me di
mi? Bir yok sul iken se ni bu lup zen gin et me di mi? Öy ley -
se, sa kın ye ti mi üzüp-kah ret me. İs te yip-di le ne ni azar la -
yıp-çı kış ma. Rab bi nin ni me ti ni dur mak sı zın an lat. (Du -
ha Su re si, 5-11)

HER AN DE VAM EDEN İM Tİ HAN

Baş ta da be lirt ti ği miz gi bi, dün ya üze rin de ger çek le şen ve in -

sa nın da şa hit ol du ğu hiç bir olay, amaç sız ve bo şu na ger çek leş -

mez. Al lah her şe yi bir hik me te gö re ya ra tır. Bu nu kav ra mak

ise, in sa nın bi lin ci ne bağ lı dır. İma nı, do la yı sıy la da ak lı ve ba si -

re ti ar tan in san, gi de rek olay lar da ki hik met le ri da ha iyi kav rar. 

Bu hik met le rin en önem li le rin den bi ri ise, in sa nın im ti han

edil me si dir. Al lah, kar şı sı na çı kar dı ğı özel ya ra tıl mış du rum lar -

la, in sa nın sa mi mi ye ti ni ve ima nı nı de ner. Ona ba zen ni met ve -

rir, şük re dip et me di ği ni or ta ya çı ka rır. Ba zen de sı kın tı ve rir,

te vek kül lü ve sa da kat li dav ra nıp dav ran ma dı ğı nı or ta ya çı kar -

mak için. Bir ayet te şöy le den mek te dir:

Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Biz si zi, şer le de, ha yır la da
de ne ye rek im ti han edi yo ruz ve siz Bi ze dön dü rü le cek -
si niz. (En bi ya Su re si, 35)
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İm ti ha nın fark lı fark lı çe şit le ri ola cak tır. Bu du rum bir baş ka

ayet te şöy le açık la nır:

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)

As lın da in sa nın tüm ya şa mı, im ti han sır rı na uy gun ola rak

yaratılmıştır. Ön ce lik le be de ni, im ti han edil mek için dir. Ku -

ran'da "Şüp he siz Biz in sa nı, kar ma şık olan bir dam la su -
dan ya rat tık. Onu de ni yo ruz. Bun dan do la yı onu işi ten ve
gö ren yap tık" (İn san Su re si, 2) hük mü ve ri lir. Do la yı sıy la in -

sa nın işit ti ği ve gör dü ğü her şey, ger çek te ken di si için bir im ti -

han se be bi dir. Kar şı laş tı ğı her olay da önün de iki se çe nek var -

dır; ya Ku ran'ın hük mü ne ya da ken di nef si nin tut ku la rı na gö re

ha re ket ede cek tir. Al lah, çe şit li zor luk lar mey da na ge ti re rek

mü mi nin sab rı nı ve ka rar lı lı ğı nı da de ner. Bun la rın en önem li -

le rin den bi ri, in kar cı lar ta ra fın dan mü min le re ya pı lan bas kı lar -

dır. Söz lü sal dı rı lar, alay et me ler, fi zik sel bas kı lar, hat ta iş ken -

ce ler ve öl dür me te şeb büs le ri ni içe ren tüm bu fa ali yet ler, an -

cak mü min le ri sı na mak için dir. Bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

An dol sun, mal la rı nız la ve can la rı nız la im ti han edi le cek -
si niz ve siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den ve
şirk koş mak ta olan lar dan el bet te çok ezi yet ve ri ci (söz -
ler) işi te cek si niz. Eğer sab re der ve sa kı nır sa nız (bu)
emir le re olan azim den dir. (Al-i İm ran Su re si, 186)

İmtihandaki en önemli husus, karşılaşılan durumun Allah'ın

yarattığı özel bir deneme olduğunun kavranmasıdır. Eğer

insanın kavrayışı sınırlı olur da, karşılaştığı durumun bir imti-

han olduğunu anlamazsa, son derece yüzeysel bir bakış açısı-

na sahip olur. Kuran'da, kendilerine konulan cumartesi yasa-

ğını aşan bazı Musevilerin karşılaştığı bu tür bir durum şöyle

anlatılır:
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Bir de on la ra de niz kı yı sın da ki şeh ri(n uğ ra dı ğı so nu cu)
8sor. Ha ni on lar cu mar te si (ya sa ğı nı çiğ ne ye rek) had di
aş mış lar dı. 'Cu mar te si gü nü iş yap ma ya sa ğı na uy duk -
la rın da', ba lık la rı on la ra açık tan akın akın ge li yor, 'cu -
mar te si gü nü iş yap ma ya sa ğı na uy ma dık la rın da' ise,
gel mi yor lar dı. İş te Biz, fıs ka sap ma la rı do la yı sıy la on la -
rı böy le im ti han edi yor duk. (Araf Su re si, 163)

Bu ne den le mü min, ha ya tı nın her anın da bir im ti han dün ya -

sın da ya şa dı ğı nı bir an ol sun unut ma mak ve Al lah'ın hik met le -

ri ni gö re bil mek için dua et me li, dik kat li ve ih ti yat lı dav ran ma -

lı dır. Unu tul ma ma lı dır ki, cen net gi bi bü yük bir mü ka fat, sa de -

ce "iman et tik" de mek le ka za nıl maz. Al lah bu ger çe ği de ayet -

le rin de şöy le ha ber ver miş tir:

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; Al lah, 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)

Bir di ğer ayet te ise, şöy le bildirilir:

Yok sa siz, Al lah, içi niz den cehd eden le ri (ça ba har ca yan -
la rı) be lir tip-ayırt et me den ve sab re den le ri de be lir tip-
ayır det me den cen ne te gi re ce ği ni zi mi san dı nız? (Al-i
İm ran Su re si, 142)
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“MÜSLÜMAN ALAY VE İFTİRA İLE
İMTİHAN OLUR VE BUNU GÜZELLİK

OLARAK GÖRÜR”
ADNAN OKTAR: Müslümanların aleyhinde, Hz. Adem (as)

devrinden beri şeytan aleyhte propaganda yapar, mutlaka

Müslüman eşittir alay edilen insandır. İftira edilen insandır, işkence

gören insandır, mutlaka bu Allah’ın kanunu, sünnetullahtır bu, eğer

Müslüman bununla karşılaşmıyorsa zaten imtihan olamıyor, yani

üniversite imtihanına gitmiş adamın önünde kağıt yok, kalem yok,

soru yok, soru yoksa nasıl imtihan olacak o adam? Biz buraya imti-

hana gelmedik mi? Ama kağıt boş, bomboş kağıt, imtihan oluyor-

sun, boş kağıtla gelen boş kağıtla gider. Sorular zorsa puan da ona

göre yüksek olur. İlkokul çocuğuna sorulan soru gibi soru kolay olur-

sa onu herkes cevaplar, bunun sonucunda da hiçbir şey kazana-

maz. Zor olacak soru, terleyeceksin; az insan kazanır. Çok az

insan kazanır. Herkes kazanamaz. Biz onun için geldik; onun için

Müslümana iftirada şaşırmayacaksın. Yani onu bir sıhhat alameti

olarak, güzellik olarak göreceksin. İmtihanın bir şartı olarak göre-

ceksin, yani iftira atılmayan bir Müslümandan sen şüphelen, bunda

bir anormallik var diyeceksin, yani bu adamı herkes destekliyor her-

kes destekliyorsa herkesin sevdiği adam çok tehlikeli adamdır.

Bakın en tehlikeli adam, herkesin sevdiği adamdır. Ahir zamanda

Mehdi (as) devrinde, Mehdi (as)’ın sevilmesi hariç, o apayrı bir şey

metafizik bir olay o, herkes sevecektir ama başlangıçta Mehdi

(as)’dan müthiş bir nefret vardır. Bakın 313 kişinin dışında Mehdi

(as)’ın etrafında insan yok, kimse onlarla evlenmez diyor

Peygamberimiz (sav) hadiste. (Sayın Adnan Oktar’ın 17 Şubat

2010 tarihli Kocaeli TV röportajından)
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AL LAH KİM SE YE KAL DI RA MA YA CA ĞI 
YÜ KÜ VER MEZ

Cahiliye toplumundaki insanların bir bölümü, din ahlakını

uygulamanın kendilerine zor geldiğini ve bu nedenle din ahlakı-

na uygun olmayan bir hayat sürdüklerini iddia ederler. Böylece

Allah'a karşı olan nankörlüklerini kendilerince meşrulaştırmayı,

suçlarını hafifletmeyi umarlar. Oysa yalnızca kendilerini aldat-

maktadırlar. Çünkü Allah, kimseye kaldıracağından daha ağır bir

sorumluluk yüklemez. Allah Bakara Suresi'nde şöyle buyurmak-

tadır:

Al lah, hiç kim se ye güç ye ti re ce ğin den baş ka sı nı yük le -
mez. Ka zan dı ğı le hi ne, ka zan dır dık la rı aley hi ne dir..."
(Ba ka ra Su re si, 286)

Bir baş ka ayet te ise, Al lah'ın bi ze se çip be ğen di ği di nin Hz.

İbrahim (as)'ın di ni gi bi ko lay ol du ğu ifa de edi lir:

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 hit ol sun, siz de in san lar üze ri ne şa hit 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)

Ger çek böy ley ken, in sa nın din ah la kı nı uy gu la ma nın zor ol -

du ğu nu, is te di ği hal de bu nu ya pa ma dı ğı nı id dia et me si, kuş ku -

suz bir sa mi mi yet siz lik tir. Bu id di ay la da ki şi hiç kim se yi kan dı -

ra maz; an cak ken di ken di ni al dat mış olur. 
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İN KAR CI LA RA SEV Gİ DUY MA MA

İn sa nın Ku ran ah la kı nı hak kıy la ya şa ya bil me si için, ca hi li ye

top lu mu nun tüm ön yar gı la rın dan, ba tıl ina nış la rın dan ve de ğer

yar gı la rın dan ta ma men kop ma sı ge rek mek te dir. Ter k e dil me si

ge re ken kav ram la rın ba şın da da, ca hi li ye nin batıl sev gi an la yı şı

ge lir.

Ca hi li ye de sev gi men fa at üze ri ne ku ru lu dur. Bu batıl sistem-

de bir insan bir di ğer in sa nı ken di si ne men fa at sağ la dı ğı, ken di -

si ne bak tı ğı ya da en azın dan iyi dav ran dı ğı için se ver. Sev gi nin

bir di ğer öl çü sü ise kan ba ğı dır; in san lar ken di ai le le rin den, sü -

la le le rin den, "aşi ret"le rin den hat ta ki mi za man mil let le rin den

olan baş ka in san la rı sırf ara la rın da ki kan ba ğı ne de niy le se ver ler. 

Oy sa mü min için sev gi nin kıs ta sı bun lar de ğil dir. Çün kü o,

her şey den faz la ola rak Al lah'ı sev mek te dir. Bu, Ku ran'da şöy -

le açık la nır:

İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı 'eş ve or tak' tu tan -
lar var dır ki, on lar (bun la rı), Al lah'ı se ver gi bi se ver ler.
İman eden le rin ise Al lah'a olan sev gi le ri da ha güç lü -
dür... (Ba ka ra Su re si, 165)

Allah'ı herşeyden çok seven mümin, di ğer in san la rı da Al lah'a

olan ya kın lık la rı na gö re se ver ya da Al lah'a olan nan kör lük le ri -

ne gö re on la rdan uzak la şır. Al lah'a nan kör lük eden, O'nun di -

ni ne düş man olan in san lar ken di si ne çok ya kın ol sa lar da hiç -

bir şey de ğiş mez. Ku ran'da mü min le rin bu vas fı  şöy le an la tı lır:

Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top -
lu luk) bu la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran
kim se ler le bir sev gi (ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar;
bun lar, is ter ba ba la rı, is ter ço cuk la rı, is ter kar deş le ri,
is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol sun. On lar, öy le kim -
se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz mış ve on la rı
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Ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın -
dan ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz
ola rak ka la cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar
da O'ndan ra zı ol muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı -
dır. Dik kat edin; şüp he siz Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah
(umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş) bu lan la rın ta ken di -
le ri dir. (Mü ca de le Su re si, 22)

İn kar cı la ra kar şı az da ol sa sev gi bes le mek ise, Al lah'ın rı za -

sı na ay kı rı bir ha re ket tir ve as la mü mi ne ya kış maz. Ku ran'da,

bu ko nu da mü min le r şu şe kil de uyar ıl mak ta dır lar:

Ey iman eden ler, Be nim de düş ma nım, si zin de düş ma -
nı nız olan la rı ve li ler edin me yin. Siz on la ra kar şı sev gi
yö nel ti yor su nuz; oy sa on lar hak tan si ze ge le ni in kâr et -
miş ler, Rab bi niz olan Al lah'a inan ma nız dan do la yı el çi -
yi de, si zi de (yurt la rı nız dan) sü rüp-çı kar mış lar dır. Eğer
siz, Be nim yo lum da cehd et mek (ça ba har ca mak) ve
Be nim rı za mı ara mak ama cıy la çık mış sa nız (na sıl) on -
la ra kar şı hâ lâ sev gi giz li yor su nuz? Ben, si zin giz le dik le -
ri ni zi ve açı ğa vur duk la rı nı zı bi li rim. Kim siz den bu nu
ya par sa, ar tık o, el bet te yo lun or ta sın dan şa şı rıp-sap -
mış olur. (Müm te hi ne Su re si, 1)

Hz. İbrahim (as) ve kav mi nin tav rı, tüm mü min ler için mü -

kem mel bir ör nek tir:

İb ra him ve onun la bir lik te olan lar da si ze gü zel bir ör nek
var dır. Ha ni ken di ka vim le ri ne de miş ler di ki: "Biz, siz ler -
den ve Al lah'ın dı şın da tap tık la rı nız dan ger çek ten uza ğız.
Si zi (ar tık) ta nı ma yıp-in kar et tik. Si zin le ara mız da, siz
Al lah'a bir ola rak iman edin ce ye ka dar ebe di bir düş man -
lık ve bir kin baş gös ter miş tir..." (Müm te hi ne Su re si, 4)
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HİÇ BİR  ŞE Yİ AL LAH'TAN, EL Çİ SİN DEN VE
FİKRİ MÜ CA DE LE DEN ÜS TÜN GÖR ME MEK

Mü mi nin yü küm lü lü ğü, tüm ya şa mı bo yun ca Al lah'a kul luk

et mek tir. Al lah'a kul luk et mek dı şın da baş ka her han gi bir man -

tık üze ri ne ku rul muş olan bir ha yat, Al lah'ı in kar et mek ya da

O'na or tak koş mak an la mı na ge lir ki bu dav ra nı şın so nu ce -

hen nem  ola bi lir. 

Bir başka deyişle, dünya yaşamının tümü, mümin için bir araç

olmalıdır. Hayatın her parçasını, Allah'a yakınlaşmak ve din ahla-

kını yaşamak için bir vesile olarak görmelidir. Eğer araç amaç

haline gelirse, ki inkarcıların yaptığı budur, bu durum kişinin hem

dünyada hem de ahirette büyük acılar yaşamasına vesile olur. 

Kul luk et mek ten baş ka bir amaç için ya şa ma yan mü min, dün -

ya dan çok tan vaz geç miş tir. Al lah, bu du ru mu şöy le açık lar:

Hiç şüp he siz Al lah, 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 Al lah 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. Al lah'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)

Mü min ler mal la rı nı ve can la rı nı Al lah'a ada mış lar dır. Do la yı -

sıy la, mal la rı ya da can la rı üze rin de her han gi bir ta sar ruf la rı

ola maz. Al lah ne yi em re der se, onu şevk le ya par lar. Al lah bir

ni met ve rir se, onu kul la nır ve Rab bi mi ze şük re der ler. 

Böyle bir mümin, hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz ve dünya

üzerindeki hiçbir şey de onu fikren mücadeleden alıkoyup oya-

layamaz. Allah'ın emrini yerine getirmek için dünyada sahip

olduğu herşeyi geride bırakıp bir anda kendisini ölüm tehlike-
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sinin içine atabilir. Aksi bir tavır ise, insanın malını ve canını

satmadığını, hala onları sahiplendiğini gösterir ki, sonu hüsran-

dır. Allah şu hükmü verir:

De ki: "Eğer ba ba la rı nız, ço cuk la rı nız, kar deş le ri niz, eş -
le ri niz, aşi re ti niz, ka zan dı ğı nız mal lar, az kâr ge ti re ce -
ğin den kork tu ğu nuz ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler,
siz le re Al lah'tan, O'nun Re su lü'nden ve O'nun yo lun da
cehd et mek ten (ça ba har ca mak tan) da ha se vim li ise, ar -
tık Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah,
fa sık lar top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (Tev be Su re si, 24)

Bu iman ve bu bi linç Pey gam ber Efen di mi z (sav)'e ta bi olan

sa ha be ler de o ka dar güç lüy dü ki, Peygamberimiz (sav) ile bir-

likte sa va şa git mek ten çe kin mek bir ya na dur sun, Pey gam be ri -

miz (sav)'in ya nın da sa va şa gi de bil mek için her yo lu de ne yen,

git mek im ka nı ol ma dı ğın da ise üzün tü sün den ağ la yan lar var dı.

Al lah, bu sa lih mü min ler le mü ca de le den ka çan ki şi ler ara sın da -

ki far kı şöy le ha ber ve rir: 

Al lah'a ve el çi si ne kar şı 'iç ten bağ lı ka lıp hay ra ça ğı ran -
lar' ol duk la rı sü re ce, güç süz-za yıf la ra, has ta la ra ve in fak
et mek için bir şey bu la ma yan la ra bir so rum lu luk (gü -
nah) yok tur. İyi lik eden le rin aley hin de de bir yol yok tur.
Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. Bir de (sa va şa ka tı la -
bi le cek le ri bir bi ne ğe) bin dir men için sa na her ge liş le rin -
de "Si zi bin di re cek bir şey bu la mı yo rum" de di ğin ve in -
fak ede cek bir şey bu la ma yıp hü zün le rin den do la yı göz -
le rin den yaş lar bo şa na bo şa na ge ri dö nen ler üze rin de
de (so rum lu luk) yok tur. Yol, an cak o kim se ler aley hi ne -
dir ki, zen gin ol duk la rı hal de (sa va şa çık ma mak için)
sen den izin is ter ler ve bun lar ge ri de ka lan lar la bir lik te
ol ma yı se çer ler. Al lah, on la rın kalp le ri ni mü hür le miş tir.
Bun dan do la yı on lar, bil mez ler. (Tev be Su re si, 91-93)
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“MEHDİYET'İ VİCDANEN FARK EDEN KİŞİ, 
BOŞ İŞLERDEN YÜZ ÇEVİRİP, BU 

HAREKETE YARDIMCI OLUR”

ADNAN OKTAR: Vicdanın sesini dinlemek farzdır. İnsanlar

bunu yanlış biliyorlar. Yani farzlar sadece şarap içmemek, kumar

oynamamak gibi değil. Halbuki bak vicdanının sesini dinleme-

mek de haramdır. Vicdanının sesini dinlemek de farzdır.

Mesela Mehdi (as) olduğuna dair, Mehdiyet hareketi olduğuna dair

bir kanaati gelirse bir insanın orada Kuran’a uyma mevzubahis

olduğu için o harekete uymak farzdır. Farz olur çünkü Allah’ın dini-

ni tebliğ ediyorlar, İslam ahlakını yayıyorlar. Kuran’ı yayıyorlar, gece-

gündüz gayret ediyorlar. Böyle bir topluluk var. Sen ne yapıyorsun?

Yan gelip yatmışsın. İşte nişanlısının gönlünü almak için gidip ona

pırlanta yüzük almakla meşgul oluyor. Gidiyor evine eşya düzmek-

le ilgileniyor. Evin eşyalarını beğenmiyor. Onları yeniden değiştirme-

ye kalkıyor, değil mi? Yaz tatilinde nereye gideceğini ayarlıyor.

Yazlıktaki evin konumunun daha iyi olması için neler yapılabilir

onunla uğraşıyor. Bakıyor ki, oradaki hareket çok ciddi olarak İslam

ahlakına, Kuran’a hizmet için gayret ediyor. İnsan vicdanen ne der?

“Ben boş işle uğraşıyorum. Allah’ın rızası için samimi olarak

hizmet eden bu insanlara iltihak edeyim veyahut yardımcı

olayım” veya “onlar gibi olayım” gibi karar vermesi gerekir vicda-

nen. Geçenlerde de bunu söyledim yani bazı insanlar sadece belir-

li farzlar vardır onu yaparım zannediyor. Halbuki vicdanın her

emrine uymak farzdır ve karşılığı da cehennemdir yapılmama-

sında. Bir insan ömrü boyunca vicdanı ile mücadele ettiyse, vicda-

nının emrettiğinin tersini yaptıysa harama girmiş olur ve bu cehen-

nem ahlakıdır. Cehennem ehlinin ahlakıdır. İnsanın vicdanın emrini

yerine getirmesi lazım. Mesela bir kedi yavrusu orada ciyak ciyak

bağırıyor, hayvanın ayağı sıkışmış. Adam beni ilgilendirmez, bu
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Kuran’da yazmıyor diyemez. Bu haram olur, oradan onu çıkartma-

sı farzdır. O hayvan acı çekiyor orada. Anlatabildim mi?

Veyahut mesela adam diyor ki, “ölmek üzereyim açlıktan” diyor.

“Bana yarım dilim ekmek verin” diyor. Farz verilmesi o ekmeğin.

Yani bana ne diyemez adam. Yahut hani diyorlar ya başka kapıya,

diyemezsin sen. Adam seni görmüş, sen o anda sorumlusun. Ölü-

yorum diyor adam çünkü. Ama keyfi istese ayrı mesele.

Anlatabildim mi? Mesela bak geçenlerde de örnek verdim. Trafik

kazası mesela, bir yerlerde vurmuş araba, düşmüş adam can çeki-

şiyor. Orada onu gören herkesin o kişiye yardım etmesi farzdır. Aksi

haramdır, cinayet gibi bir şey olur o, hükmü. Ölüyor adam yani sen

kurtarsan kurtulacak o insan değil mi? İşte Mehdiyet de öyledir.

Mehdiyet’in ilan edilmesine gerek yok. İnsan onu anlar zaten vic-

danen. Mesela Mesih (as) da, Hz. Mesih (as)’ı da  talebeleri

imanın nuruyla anlayacaklar, vicdanıyla anlayacak. Vicdani

kanaatle ona yardımcı oluyorlar. Mehdi (as)’ın talebeleri de vic-

dani kanaatle onun Mehdi (as) olduğunu anlıyorlar. Yani vicdanının

sesini dinlediği için. O 313 kişi böyle rastgele Mehdi (as)’a uymuş

değil. Vicdanın sesini dinlemenin farz olduğunu bildikleri için Mehdi

(as)’a uyuyorlar. Hz. İsa (a.s.)’ın 1400 tane talebesi rastgele,

böyle bir insan var biz buna yardım edelim demiyor ki.

Vicdanının sesini dinliyor. Farz olan vicdanın sesini dinliyor ve

gereğini yapıyor. Çok risklidir Hz. İsa (as)’ın talebesi olmak. Çok

zordur. Çok meşakkatlidir. Yani, onlar da uykusuzluk çekecek, çile

çekecek, acılar çekecekler, tehdit görecekler, kimi şehit edilecek.

Zordur Hz. İsa (as)’ın talebesi olmak da. (Sayın Adnan Oktar’ın 4

Mart 2010 tarihli www.harunyahya.tv röportajından)
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GEV ŞE ME ME, ÜZÜL ME ME, 
HÜZ NE KA PIL MA MA

Mümin, Allah yolunda fikren ve ilmen uzun ve zorlu bir

mücadele yürütür. Karşısında çoğu kez kendisinden teknik

olarak daha güçlü, daha kalabalık görünen kişiler vardır. Ancak

bu kalabalığın ve kurdukları tuzakların, müminler için hiçbir

önemi yoktur. Çünkü salih müminler, Allah'ın korumasında

olan mübarek insanlardır. Ve koşullar ne olursa olsun muhak-

kak üstün gelirler. 

Müminlerin muhakkak üstün gelmelerinin sırlarından biri,

asla gevşemeden, şevk ve heyecanla fikri mücadelelerini sür-

dürmeleridir. İnkarcılar ise böyle olamazlar; dünyaya olan bağ-

lılıkları, korkuları, zaafları, inançsızlıkları nedeniyle, bir zorluk

karşısında hemen moralleri bozulur ve gevşerler. Müminler ise

Allah'ın ayetlerinde bildirdiği üzere kesin galip olacaklarını bil-

menin verdiği şevkle ve Allah'ın kalplerini sağlamlaştırması

sayesinde, gevşekliğe kapılmazlar. Kuran'da, iman edenlerin bu

vasfı şöyle anlatılır:

Ni ce pey gam ber le bir lik te bir çok Rab ba ni (bil gin)ler
sa va şa gir di ler de, Al lah yo lun da ken di le ri ne isa bet
eden (güç lük ve mih net)den do la yı ne gev şek lik gös ter -
di ler, ne bo yun eğ di ler. Al lah, sab re den le ri se ver. (Al-i
İm ran Su re si, 146)

An cak üst te ki ayet ten de an la şıl dı ğı gi bi, mü min le rin de gev -

şek li ğe ka pıl ma mak, fikri mü ca de le az mi ni ayak ta tut mak için

Al lah'a dua et me le ri ge rek mek te dir. Çün kü ne fis, in sa nı gev -

şek li ğe sü rük le me ye çok eği lim li dir. Şey tan da bir yan dan sü -

rek li fı sıl da dı ğı ves ve se ler le ay nı amaç için ça lı şır. Mü min top -

lu lu ğu nun ara sı na gir miş olan iki yüz lü mü na fık lar da, uy gun or -

tam bul duk la rın da, ay nı tel kin ler de bu lu nur lar. Ör ne ğin sa vaş
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sı ra sın da Pey gam be ri mi z (sav)'in as ha bı na "... Ey Yes rib (Me -

di ne) hal kı, ar tık si zin için (bu ra da) ka la cak yer yok, şu

hal de dö nün..." (Az hab Su re si, 13) di yen ler gi bi, ümit siz lik ve

boz gun ya rat ma ya ça lı şır lar. Al lah da tüm bu olum suz et ken le -

re kar şı mü mi nle ri uya rır:

"Öy ley se sen sab ret; şüp he siz Al lah'ın va adi hak tır; ke -

sin bil giy le inan ma yan lar sa kın se ni te la şa kap tı rıp-ha fif -

li ğe (ve ya gev şek li ğe) sü rük le me sin ler." (Rum Su re si,

60) 

Mümin, Kuran ayetlerini ve Peygamberimiz (sav)'in ahlakını

ve hayatını ölçü alır, yalnızca kendinden sorumlu olduğunu bilir

ve başkalarının zayıf davranması onu etkilemez. Karşı tarafın

gücü de onu hiçbir şekilde yıldırmaz. Tüm yaşamı Allah içindir

ve dolayısıyla sonuna kadar da Allah rızası için ibadet etmeyi

sürdürür. Allah ayetlerinde şöyle hükmetmektedir:

Gev şe me yin, üzül me yin; eğer (ger çek ten) iman et miş -

se niz en üs tün olan siz ler si niz. (Al-i İm ran Su re si, 139)

(Düş ma nı nız olan) Top lu lu ğu ara mak ta gev şek lik gös -

ter me yin. Siz acı çe ki yor sa nız, şüp he siz on lar da, si zin

acı çek ti ği niz gi bi acı çe ki yor lar. Oy sa siz, on la rın umud

et me dik le ri ni Al lah'tan umu yor su nuz. Al lah, bi len dir,

hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Ni sa Su re si, 104)

“ÜZÜNTÜNÜN TAMAMI HARAMDIR”

ADNAN OKTAR: Üzüntünün tamamı haramdır. Yani bütün

üzüntü çeşitlerinin tamamı haramdır. Çünkü üzüntü, (haşa)

Allah’a isyandır. Çünkü bir şey meydana gelmiş, adam üzülüyor. Şer
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görünse de, mutlaka hayır vardır. Mutlaka hayır vardır. “Üzülme-

yin, gevşemeyin”, şeytandan Allah’a sığınırım, “inanıyorsanız

güçlü olan sizsiniz, galip olan sizsiniz” diyor Allah. Mehdiyet’e

de bakan bir ayettir bu. Bu muhkem ayet. Allah haram kılmıştır

üzülmeyi. Müslüman üzülmez. İmanı zayıfsa, yahut inanmıyorsa

üzülür. Çünkü onu kendi yaptı sanır. Dünyaya aşıktır o, dünyevi bir

olay onu çok sarsar... (Sayın Adnan Oktar’ın HarunYahya.tv’deki

canlı sohbeti, 4 Mart 2010)

NA MAZ DA HU ŞU

5 vakit namaz kılmak insanın Allah'a kulluk ettiğinin en açık

ifadesi olarak büyük bir önem taşımaktadır. İnsanı Allah karşı-

sında secdeye vardıran bu ibadet Müslümanlık alametlerinden

biridir.

Ne var ki ba zı in san la rın na maz kıl ma la rın da ki amaç fark lı dır.

Söz ko nu su ki şi ler bu iba det le ri ni ye ri ne ge ti rir ken yal nız ca

Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan mak ama cın da de ğil dir ler. Ayet ler -

de bu  ki şi le rin ruh ha li şöy le açık la nır:

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)

Ayet ler de bil di ril di ği üze re ba zı  in san lar na ma zı baş ka la rı na

"Müs lü man" ol duk la rı nı gös ter mek için kıl mak ta dır lar ve do la -

yı sıy la se vap ka zan mak bir ya na, bü yük bir gü nah ve sap ma

için e düş mek te dir ler. 

Kıymetli müfessirlerden Taberi, bu ayeti kerimeleri şu veciz

sözlerle izah etmiştir: 
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"Vay haline o kimselerin ki, namazlarına karşı gaflet içindedirler.

Başka şeylerle meşgul olarak bazan namazı terk ederler bazan

da vaktini geçirirler." 

Taberi, ayetin bu şekilde izah edildiğinde, "Namazı terk eden-

ler ve namazın vaktini geçirenler" şeklindeki iki görüşü de içine

alacağını bildirmiştir. Bu ayetin açıklamasıyla ilgili olarak Taberi

iki tane de hadis nakletmiştir:

Sa'd b. Ebi Vakkas´tan rivayet edilmiştir. Sa'd diyor ki: "Ben

Resulullah’tan, namazlarına karşı gaflet içinde olanlardan sor-

dum. Buyurdu ki: "Onlar namazlarının vakitlerini geçirenlerdir."

Ebu Berze diyor ki: "Onlar o kimselerdir ki namazlarına karşı

gafildirler." âyeti kerimesi nazil olunca Resulullah şöyle buyurdu:

"Allahu ekber, bu namaz sizin için her birinize bütün dünya kadar

şeyler verilmesinden daha hayırlıdır. Namazına karşı gafil olan

kimse kıldığı namazdan hayır ümid etmeyen ve kılmamaktan

dolayı Rabbinden korkmayan kimsedir." (Ebu Cafer Muhammed

b. Cerir etTaberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi, 9/238239)

Peygamber Efendimiz (sav) namazla ilgili hadislerinden bazı-

ları da şöyledir:

Cündüb İbni Süfyân radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre,

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sabah

namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Dikkat et, ey

Ademoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorgu-

ya çekmesin." (Müslim, Mesâcid 261-262. Ayrıca bk. Tirmizî,

Salât 51, Fiten 6; İbni Mâce, Fiten 6)

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i: "Gerçekten kişi ile şirk ve

küfür arasında namazı terketmek vardır" buyururken işittim.

(Müslim, Îmân 134. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî,

Îmân 9; İbni Mâce, İkâmet 17)

Câbir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Beş vakit namazın ben-
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zeri, sizden birinizin kapısı önünden akıp giden ve her gün içinde

beş defa yıkandığı bol sulu bir ırmak gibidir." (Müslim, Mesâcid

284)

Na ma z gi bi önem li bir iba de ti Al lah Ka tın da mak bul ha le ge -

ti ren şey ise, kı lan ki şi nin Al lah'ın önün de sec de et ti ği ni, O'na

bo yun eğ di ği ni bil me si ve yal nız ca bu ama cı ta şı ma sı dır. Bu ne -

den le dir ki Al lah, mü min le re "... Al lah'a gö nül den bo yun

eği ci ler ola rak (na ma za) du run" (Ba ka ra Su re si, 238) em ri -

ni ve rir. 

Bir baş ka ayet te ise mü min ler şöy le ta rif edi lir: "On lar na -

maz la rın da hû şû için de olan lar dır". (Mü mi nun Su re si, 2)

Hu şu, "say gı do lu bir kor ku, yu mu şa ma, de rin bir say gı" an la -

mı na gel mek te dir. Bu ara da, Arap ça da her iki si de "kor ku" an -

la mı na ge len "hu şu" ve "havf" ke li me le ri nin ara sın da ki in ce far -

ka da dik kat et mek ge re kir: Havf, ba sit ve iç gü dü sel bir kor ku -

dur. Ku ran'da in kar eden ler ve hay van lar için kul la nı lır. Mü -

min le rin Al lah'a kar şı duy duk la rı kor ku ise, ak lın ve vic da nın

bir so nu cu ola rak or ta ya çı kan ve say gı do lu, iç li bir kor ku yu

ifa de eden "hu şu" ke li me si dir. Na maz ise, an cak hu şu için de kı -

lın dı ğı za man mak bul olur. 

Böy le bir na maz, in sa nın Al lah'a olan ya kın lı ğı nı ve tak va sı nı ar -

tı rır. İn sa nı ma nen ayak ta tu tar. Bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

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)
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AL LAH'I ÇOK ÇA ZİK RET MEK

Şim di ye dek de ğin di ği miz tüm mü min özel lik le ri ve te mel

ima ni ko nu lar, in sa nın ken di si ni Al lah'a ada ma sı nı, Al lah için

ya şa yıp, Al lah için mü ca de le et me si ni ge rek tir mek te dir.

Allah'a adanmış bir hayat ise, elbette Allah'a gönülden bağ-

lanmadan mümkün olmaz. Bu bağlılığın en güzel göstergelerin-

den biri ise, "zikir" yani Allah'ı anmadır. Mümin, "Ey iman

edenler, Allah'ı çokça zikredin" (Ahzab Suresi, 41) hükmü

gereği, günlük hayatının her aşamasında zikir ve dua halinde

olmalı, verilen nimetlere karşı için için şükretmeli, hataları

dolayısıyla bağışlanma dilemeli, yapacağı işler için yardım iste-

meli ve sık sık Allah'ı tesbih edip yüceltmelidir. Mümini, Hz.

İbrahim (as) gibi "Allah'la dost" kılacak olan ibadetlerden biri,

bu zikirdir. Bir ayette, zikrin nasıl yapılması gerektiği şöyle bil-

dirilir:  

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)

Ku ran'da, "... Al lah'ı zik ret mek ise mu hak kak en bü yük

(iba det)tür..." (An ke but Su re si, 45) buy rul mak ta dır. İba det -

ler Al lah anı la rak ve Al lah'ın rı za sı dü şü nü le rek ya pıl maz sa kar -

şı lık sız bi rer amel ha li ne ge le bi lir ler. Bu ne den le Ku ran'da, pey -

gam ber le rin va sıf la rı an la tı lır ken, Al lah'ı zik ret me le ri ne sık lık la

dik kat çe ki lir. Sad Su re si 30. ayet te, "Biz Da vud'a Sü ley man'ı

ar ma ğan et tik. O, ne gü zel kul du. Çün kü o, (da ima

Al lah'a) yö ne lip-dö nen bi riy di" buy rul mak ta dır.
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BİR TOP LU LUK LA KAR ŞI LA ŞIL DI ĞIN DA 
AL LAH'I ÇOK ÇA ZİK RET MEK

İman eden bir in sa nın ha ya tın da ki en önem li va zi fe si Al lah'a

iba det tir. Bu iba de tin en önem li kı sım la rın dan bi ri ise, Al lah'ın

se çip be ğen di ği di n ah la kı nı teb liğ ede rek ve Ku ran'da bil di ril -

di ği üze re, "şey ta nın fır ka sıy la" fikren mü ca de le ede rek ya -

pıl mak ta dır. Bu fikri mü ca de le ise, he men her za man son de -

re ce zor lu ve şid det li dir. Ta rih te ki ör nek le ri ne bak tı ğı mız da

Müs lü man la rın kar şı sın da ki ki şi le rin hem sa yı ca hem de mal ca

üs tün ol duk la rı nı gö rü rüz.

An cak iman eden ler bu na al dır maz lar. Çün kü bil mek te dir ler

ki, za fer, sa yı ya da araç üs tün lü ğüy le de ğil, an cak Al lah'ın ver -

me siy le olur ve Al lah onu di le di ği ne ve rir. Ni te kim İs lam Ta ri -

hi de ayet te ki, "Ni ce kü çük top lu luk, da ha çok olan bir
top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lip gel miş tir; Al lah sab re den -
ler le be ra ber dir" (Ba ka ra Su re si, 249) hük mü nün sır rıy la ka -

za nıl mış za fer ler le do lu dur. Za fe ri ge ti ren, iman dır. İn kar cı la -

rın bil me di ği ve hiç bir za man da kav ra ya ma ya ca ğı bu ba tı ni ger -

çek, Ku ran'da şöy le açık la nır:

Ey iman eden ler, bir top lu luk la kar şı kar şı ya gel di ği niz
za man, da ya nık lık gös te rin ve Al lah'ı çok ça zik re din. Ki
kur tu luş (fe lah) bu la sı nız. (En fal Su re si, 45)

AYET LE Rİ VE HİK ME Tİ AKIL DA TUT MAK

Mü zzem mil Su re si 73. aye tin de bil di ril di ği gi bi gün bo yun ca

mü min ler için uzun uğ raş lar var dır.

İş te iman eden bir in san yap tı ğı iş ne olur sa ol sun Al lah'la olan

bağ lan tı sı nı kay bet mez. Ku ran'da ken di si ne öğüt le nen ah la kı göz

ar dı et mez. Bir ayet te iman eden le rin bu va sfı şöy le an la tı lır:
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(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)

Bu vasfın önemli bir parçası ise, Allah'ın ayetlerini akılda tut-

mak, Kuran'ın hikmetini asla unutmamaktır. Ayette,

Peygamber (sav)'in mübarek evinin ehline verilen

"Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hik-

meti hatırlayın. Şüphesiz Allah, latiftir, haberdar olan-

dır." (Azhap Suresi, 34) emri, kuşkusuz tüm müminler için yol

göstericidir. Mümin, Allah'ın ayetlerini düşündüğü sürece, dış

dünyada bunların tecellilerini görecek ve Allah'a daha çok yak-

laşacaktır. 

BOŞ VE YA RAR SIZ ŞEY LER DEN
YÜZ ÇE VİR MEK

Mü mi nin kal bi, boş ve ya rar sız şey le re il gi duy maz ve bu tür

şey ler le tat min ol maz. İn kar eden ler için çok bü yük önem ta -

şı yan dün ya iş le riy le mü min ler, Al lah rı za sı için ge rek ti ği ka dar

il gi le nir ler. İş te bu ne den le dir ki Ku ran'da, mü min ler, "On lar,

'tü müy le boş' şey ler den yüz çe vi ren ler dir" (Mü mi nun Su -

re si, 3) di ye ta rif edi lir. 

Ayet te, mü mi nin boş ve ya rar sız bir ko nuş ma ve ya olay la

kar şı laş tı ğın da bun dan yüz çe vi rip, ken di ni fay da lı bir işe ka na -

li ze et me si ge rek ti ği  vur gu la nmış tır. Bu, her za man Al lah'ın rı -

za sı na en uy gun ta vır dır. Mü mi nin bu nu yap ma sı için ken di ni

hiç boş bı rak ma ma sı, sü rek li dik kat li ve ne yap tı ğı nı bi len bir

tu tum için de ol ma sı ge rek li dir. Ba sit in san lar la ba sit tar tış ma -
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la ra gir mek, Kuran ahlakının men fa at le ri dı şın da her han gi bir

ko nu nun mü ca de le si ni ver mek mü mi ne ya kış maz. Ku ran'da,

ör nek mü min tav rı şöy le ta rif edi lir:

'Boş ve ya rar sız olan sö zü' işit tik le ri za man on dan yüz

çe vi rir ler ve: "Bi zim ya pıp-et tik le ri miz bi zim, si zin ya -

pıp-et tik le ri niz si zin dir; si ze se lam ol sun, biz ca hil le ri

be nim se me yiz" der ler. (Ka sas Su re si, 55)

Ki on lar, ya lan şa hit lik te bu lun ma yan lar, boş ve ya rar -

sız söz le kar şı laş tık la rı za man onur lu ola rak ge çen ler -

dir. (Fur kan Su re si, 72)

Mü min bir işi bi tir di ği za man da, hiç dur ma dan baş ka bir iş -

le uğ raş ma ya baş la ma lı dır. "Şu hal de boş kal dı ğın za man,

dur mak sı zın (dua ve iba det le) yo rul ma ya-de vam et. Ve

yal nız ca Rab bi ne rağ bet et" hük mü, bu nu ge rek ti rir. (İn şi -

rah Su re si, 7-8)

İTİ DAL Lİ OL MAK

Müminin itidalli olması öncelikle haddi aşmayarak yalnızca

helal dairesi içinde hareket etmesini ifade eder. Bu, ilk bakışta

genel bir sakınma hali gibi görünse de, gerçekte tutarlı bir ruh

halini gerektirir. Çünkü mümin kimi zaman cahiliye ahlakını

yaşayan kişilerin arasına girecek, onlarla muhatap olacaktır.

Cahiliyenin hakim olduğu ortamlarda gereken davranışları gös-

termesi ve kendini cahiliye kültürünün etkisine bırakmaması,

ölçülü ve olgun davranması gerekir. 

El bet te yal nız ca ca hi li ye or tam la rın da de ğil, mü min ler ara sın -

da da in ce dü şün ce yi ve iti da li ge rek ti ren du rum lar var dır.

İman eden bir in san her an ak lı nı kul la na rak, aşı rı ve siv ri ha -

re ket ler den uzak dur ma sı ge rek ti ği ni bi lir. Olay lar kar şı sın da
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he ye can lan ma yan, hiç bir za man so ğuk kan lı lı ğı nı kay bet me yen

bir ka rak te re sa hip ol mak için dik kat sarf eder. İma nın ver di ği

iti dal ile akıl dan uzak laş ma yan, ani üzün tü ya da se vinç le re ka -

pıl ma yan bir ka rak ter ge liş ti rir ve bu ko nu da ki ka rar lı lı ğı nı her

ha re ke tin de gös te rir. İman eden le rin söz ko nu su den ge li ve is -

tik rar lı ruh ha lle ri pek çok ayet te ta rif edil miş tir. Bun lar dan

ba zı la rı şöy le dir: 

Yer yü zün de olan ve si zin ne fis le ri niz de mey da na ge len
her han gi bir mu si bet yok tur ki, Biz onu ya rat ma dan
ön ce, bir ki tap ta (ya zı lı) ol ma sın. Şüp he siz bu, Al lah'a
gö re pek ko lay dır. Öy le ki, eli niz den çı ka na kar şı üzün -
tü duy ma ya sı nız ve si ze (Al lah'ın) ver dik le ri do la yı sıy la
se vi nip-şı mar ma ya sı nız. Al lah, bü yük lük tas la yıp bö bür -
le ne ni sev mez. (Ha did Su re si, 22-23)

İN SA NIN ME LEK ŞA HİT LE Rİ

Pek çok in san, baş ka in san lar ta ra fın dan gö rül me di ği za man -

lar da, tü müy le "yal nız ba şı na" kal dı ğı nı dü şü nür. Oy sa bu bir

ya nıl gı dır. Çün kü Al lah her za man onun ya nın da dır ve yap tı ğı

her şe yi gör mek te ve duy mak ta dır. Al lah'ın, in sa nın yap tı ğı tüm

iş le ri yaz mak la gö rev len dir di ği me lek ler de in sa na bü tün ha ya -

tı bo yun ca şa hit tir ler. Ku ran'da bu du rum şöy le ha ber ve ri lir:

An dol sun, in sa nı Biz ya rat tık ve nef si nin ona ne ves ve -
se ler ver mek te ol du ğu nu bi li riz. Biz ona şah da ma rın -
dan da ha ya kı nız. Onun sa ğın da ve so lun da otu ran iki
ya zı cı kay de der ler ken. O, söz ola rak (her han gi bir şey)
söy le me yi ver sin, mut la ka ya nın da ha zır bir gö zet le yi ci
var dır. (Kaf Su re si, 16-18)

İn sa nın her iki ya nın da gö rev len di ri len bu me lek le rin yaz dık -

la rı, mah şer gü nü or ta ya ko nur. Ve in san lar, dün ya da yap tık la -
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rı bu iş ler den sor gu ya çe ki lir ler. Ku ran'da, o gün ya şa na cak la r

şöy le an la tıl mak ta dır:

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. Ki min de ki ta bı ar -
dın dan ve ri lir se, O da, he lak (yok ol may)ı ça ğı ra cak,
Çıl gın alev li ate şe gi re cek. Çün kü o, (dün ya da) ken di
ya kın la rı ara sın da se vinç liy di. Doğ ru su o, (Rab bi ne) bir
da ha dön me ye ce ği ni san mış tı. Ha yır; ger çek ten Rab bi,
ken di si ni çok iyi gö ren di. (İn şi kak Su re si, 7-15)

VE Rİ LEN BOR CUN YA ZIL MA SI

İn san, ya ra tı lı şı ge re ği unut kan bir ya pı ya sa hip tir. Bu se bep -

le Al lah, mü min ler ara sın da ge çi ci bir borç iliş ki si ol du ğun da

bu nun şa hit ler gö ze ti min de ya zıl ma sı nı em ret miş tir:

Ey iman eden ler, be lir li bir sü re için borç lan dı ğı nız za -
man onu ya zı nız. Ara nız dan bir ka tip doğ ru ola rak yaz -
sın, ka tip Al lah'ın ken di si ne öğ ret ti ği gi bi yaz mak tan
ka çın ma sın, yaz sın. Üze rin de hak olan (borç lu) da yaz -
dır sın ve Rab bi olan Al lah'tan sa kın sın, on dan hiç bir şe -
yi ek silt me sin. Eğer üze rin de hak olan (borç lu), dü şük
akıl lı ya da za'f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya güç ye ti re -
me ye cek se, ve li si dos doğ ru yaz dır sın. Er kek le ri niz den
de iki şa hit tu tun; eğer iki er kek yok sa, şa hit ler den rı za
gös te re ce ği niz bir er kek ve bi ri şa şır dı ğın da öbü rü ona
ha tır la ta cak iki ka dın (da olur). Şa hit ler ça ğı rıl dık la rı
za man ka çın ma sın lar. Onu (bor cu) az ol sun, çok ol sun,
sü re siy le bir lik te yaz ma ya üşen me yin. Bu, Al lah Ka tın -
da en adil, şa hit lik için en sağ lam, şüp he len me me niz
için de en ya kın olan dır. An cak ara nız da dev re dip dur -
du ğu nuz ve pe şin ola rak yap tı ğı nız ti ca ret baş ka, bu nu
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yaz ma ma nız da si zin için bir sa kın ca yok tur. Alış-ve riş

et ti ği niz de de şa hit tu tun. Ya za na da, şa hi de de za rar

ve ril me sin. (Ak si ni) Ya par sa nız, o, ken di niz için fısk

(zu lüm ve gü nah)tır. Al lah'tan sa kı nın. Al lah si ze öğ re -

ti yor. Al lah her şe yi bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 282)

Baş ka bir ayet te de, bu bor cun ba ğış lan ma sı nın da ha ha yır lı

ola ca ğı şöy le ha ber ve ri lir:

Eğer (borç lu) zor luk için dey se, ona el ve riş li bir za ma na

ka dar sü re (ve rin). (Bor cu) Sa da ka ola rak ba ğış la ma nız

ise, si zin için da ha ha yır lı dır; eğer bi lir se niz. (Ba ka ra Su -

re si, 280)

YAP MA YA CA ĞI ŞE Yİ SÖY LE ME MEK

Al lah, mü min le ri ver dik le ri söz le ri tut mak la yü küm lü kıl mış -

tır. Bir ayet te şöy le de nir: "... Ah de ve fa gös te rin. Çün kü

ahid bir so rum lu luk tur." (İs ra Su re si, 34)

Çün kü gü ve ni lir ol mak, mü mi nin ön de ge len va sıf la rın dan bi -

ri dir. Tüm re sul ler ka vim le ri ne ken di gü ve ni lir lik le ri ni gös ter -

miş ler, dü rüst ve ah lak lı ki şi ler ola rak ta nın mış lar dır. Bu du -

rum da, gü ve ni lir li ğin önem li bir par ça sı olan ah de ve fa bü yük

önem ta şır.

Mü min ver di ği söz le ri tut ma lı, ger çek leş ti re me ye ce ği ni dü -

şün dü ğü va at le rin al tı na ise hiç gir me me li dir. Ayet te bu ko nu

çok açık bir bi çim de şöy le bildirilmektedir:

Ey iman eden ler, yap ma ya ca ğı nız şe yi ne den söy ler si -

niz? Yap ma ya ca ğı nız şe yi söy le me niz, Al lah Ka tın da bir

ga zab (ko nu su ol ma sı) ba kı mın dan bü yü dü (bü yük bir

suç teş kil et ti). (Saff Su re si, 2-3)
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VİC DAN VE RUH

Ey mut ma in (tat min bul muş) ne fis, Rab bi ne, hoş nut

edi ci ve hoş nut edil miş ola rak dön. (Fecr Su re si, 27-28)

Ku ran'da bil di ril di ği ne gö re, nef sin iki ay rı yö nü ol du ğu nu,

bir kıs mı nın "he va"dan, ya ni Al lah'ın yo lun dan alı ko yan ben cil

tut ku ve hırs lar dan oluş tu ğu nu bi li yo ruz. Nef sin öte ki kıs mı

ise, in sa nı Al lah'a ve Ku ran ah la kı nın doğ ru la rı na yö nel tir, nef -

sin için de ki "fü cur"dan sa kın ma sı nı sağ lar. Nef sin bu kıs mı, vic -

dan dır. Sec de Su re si'nde Al lah'ın in sa na Ken di ru hun dan "üf le -

di ği" şöy le ha ber ve ri lir:

Ki O, ya rat tı ğı her şe yi en gü zel ya pan ve in sa nı ya rat -

ma ya bir ça mur dan baş la yan dır. Son ra onun so yu nu bir

öz den (sü la le'den), bas ba ya ğı bir su dan yap mış tır. Son -

ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu' ve ona ru hun dan üf -

le di... (Sec de Su re si, 7-9)

İş te in sa nın sa hip ol du ğu tüm güzel va sıf lar, Al lah'ın ken di si -

ne üf le miş ol du ğu "ruh tan" kay nak lan mak ta dır. İn san, eğer nef -

sin is tek ve tut ku la rı na gö re de ğil de vic da nı nı kul la na rak ha -

re ket eder se Al lah'ın be ğen di ği sı fat la rı üs tün de ta şı ma ya baş -

lar. Al lah son suz mer ha met li dir; do la yı sıy la O'na tes lim olan

bir mü min de mer ha met sa hi bi dir. Al lah son suz akıl sa hi bi dir;

O'na kul luk eden bir mü min de üs tün bir ak la sa hip olur. İn san

Al lah'a ne ka dar ya kın la şır, O'na ne ka dar tes lim olur sa, Rab -

bi mi z'in ah la kıy la da ha çok ah lak la nır ve "ya ra tıl mış la rın en

ha yır lı sı" (Bey yi ne Su re si, 7) olur. 

Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi nef sin için de, in sa nı da ima

kö tü lü ğe ça ğı ran he va ya kar şın, onu da ima iyi li ğe ça ğı ran bir

vic dan da var dır. Do la yı sıy la in san, için de, ken di si ni sü rek li ola -

rak doğ ru ya ça ğı ran şaş maz bir pu su la ya sa hip tir. 
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Şems Su re si'nde ha ber ve ril di ği üze re, Al lah in sa na "nef si nin

fü cu run dan sa kın ma yı" il ham et mek te dir. Bu il ham, vic dan dır.

Do la yı sıy la vic dan, bir an lam da Al lah'ın se si dir. İn san sü rek li

ola rak bu se se ku lak ver di ği ve Ku ran'da gös ter ilen te mel

pren sip le ri tam ola rak özüm se di ği tak dir de, sü rek li ola rak

doğ ru yol da iler le ye cek tir. Za ten Ku ran'ın tüm hü küm le ri, in -

sa nın için de ki vic da nın ge rek le ri ne gö re be lir len miş tir. Rum

Su re si'nde ki iki ayet te, bu ko nu da şöy le buy rul mak ta dır:

Ha yır, zul me den ler, hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın ken di

he va (is tek ve tut ku)la rı na uy muş lar dır. Al lah'ın sap tır -

dı ğı nı kim hi da ye te er di re bi lir? On la rın hiç bir yar dım cı -

la rı yok tur. Öy ley se sen yü zü nü Al lah'ı bir le yen (bir ha -

nif) ola rak di ne, Al lah'ın o fıt ra tı na çe vir; ki in san la rı bu -

nun üze ri ne ya rat mış tır. Al lah'ın ya ra tı şı için hiç bir de -

ğiş tir me yok tur. İş te dim dik ayak ta du ran din (bu dur).

An cak in san la rın ço ğu bil mez ler. (Rum Su re si, 29-30)

Ayet le re gö re, in kar eden ler ne fis le ri nin fü cu ru na, ya ni he -

va la rı na uya rak sap mış lar dır. Bu na kar şın mü min le rin yap ma sı

ge re ken, vic dan la rı nı kul la na rak Al lah'ın in san la ra va hiy yo luy -

la ulaş tır dı ğı Ku ran ah la kı na uy mak tır. 

Ku ran'da bil di ri len vic da nın gün lük ha yat ta uy gu lan ma sı, ge -

nel de yer le şik olan yan lış "vic dan" kav ra mın dan ol duk ça fark lı -

dır. Ba zı top lum lar da ki vic dan an la yı şı, yol da rast la nan bir fa ki -

re sa da ka ver mek ya da hay van la ra sev gi gös ter mek gi bi son

de re ce yü zey sel ör nek ler le sı nır lı dır. Oy sa mü mi nin vic da nı,

Ku ran'ın tüm emir le ri nin ve tav si ye le ri nin ye ri ne ge ti ril me si ni

ge rek ti rir. Hat ta Ku ran'da ge nel olarak bildirilen pek çok ta vır,

akıl yo luy la bu lu nur ve vic dan yo luy la uy gu la nır. 

Ör ne ğin Al lah Ku ran'da mü min le re mü te va zi ol ma la rı nı em -

ret mek te dir. An cak bu te va zu nun na sıl uy gu la na ca ğı nı, ha re -
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ket le re na sıl yan sı tı la ca ğı nı mü min ak lıy la bu lur. Ak lıy la bul du -

ğu bu ta vır la rı uy gu la ma sı nı sağ la yan güç ise, vic dan dır. 

Mü min gün lük ha yat ta sü rek li ola rak bir kaç se çe nek ara sın -

da se çim yap mak du ru mun da ka lır. Kar şı laş tı ğı se çe nek ler için -

de, Al lah'ın rı za sı na en uy gun ol du ğu nu dü şün dü ğü nü seç mek -

le yü küm lü dür. Bu se çi mi ya par ken Ku ran'ın hü küm le ri doğ -

rul tu sun da ha re ket et me li ve vic da nı nın ha kem li ği ne baş vur -

ma lı dır. Ço ğun luk la, mu ha tap ol du ğu se çe nek ler kar şı sın da

vic da nı ilk ola rak dev re ye gi rer ve han gi se çe ne ğin Al lah'ın rı -

za sı na da ha uy gun ola ca ğı nı ona söy ler. An cak ikin ci aşa ma da

he va sı da dev re ye gi re cek ve onu di ğer al ter na tif le re yö nelt -

me ye ça lı şa cak tır. Bu nun için de ge nel lik le in sa na ma ze ret ler

fı sıl dar. Ku ran'da nef sin öne sür dü ğü bu "ma ze ret"le re sık sık

dik kat çe kil mek te dir.

Mü min, nef si nin fı sıl da dı ğı tüm ma ze ret ve ba ha ne le re ku lak -

la rı nı tı ka ma lı ve vic da nı nın ken di si ne gös ter di ği ilk doğ ru yu

uy gu la ma lı dır. Ku ran'da mü min le rin vic da nı na da ir ve ri len ör -

nek ler, in sa nı bu ko nu da dü şün me ye yö nelt me li dir. Bir ayet te,

Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de sa va şa çı ka ma dık la rı için göz -

le rin den yaş lar sü zü len mü min ler den şöy le söz edi lir:

Al lah'a ve el çi si ne kar şı 'iç ten bağ lı ka lıp hay ra ça ğı ran -
lar' ol duk la rı sü re ce, güç süz-za yıf la ra, has ta la ra ve in -
fak et mek için bir şey bu la ma yan la ra bir so rum lu luk
(gü nah) yok tur. İyi lik eden le rin aley hin de de bir yol
yok tur. Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. Bir de (sa va -
şa ka tı la bi le cek le ri bir bi ne ğe) bin dir men için sa na her
ge liş le rin de "Si zi bin di re cek bir şey bu la mı yo rum" de -
di ğin ve in fak ede cek bir şey bu la ma yıp hü zün le rin den
do la yı göz le rin den yaş lar bo şa na bo şa na ge ri dö nen ler
üze rin de de (so rum lu luk) yok tur. (Tev be Su re si, 91-92)

Pey gam ber Efen di mi z (sav)'in ya şa dı ğı dö nem dü şü nül dü ğün -
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de sa va şa çık ma nın gö rü nüş te, son de re ce teh li ke li ol du ğu ha -

tır la na cak tır. An cak bu na kar şın mü min ler Al lah yo lun da sa -

vaş mak için bü yük bir is tek duy mak ta dır lar. Sa ha be ler ölü me

ya da ya ra lan ma ya git tik le ri ni bi le rek sa vaş mak is te mek te dir -

ler. Bu ayet ler de ha ber ve ri len dav ra nış lar, Ku ran'da kas te di -

len vic da nın ör ne kle rin den dir.

KAR DEŞ LİK VE BE RA BER LİK

Önem ta şı yan bir di ğer mü min vas fı da, te sa nüd (kar deş lik,

da ya nış ma, bir lik te lik)tür. Ku ran'da hük me dil di ği üze re, tüm

mü min ler bir bir le ri nin kar de şi dir ler. Ay nı yo la baş koy muş, ay -

nı ki ta ba ta bi ol muş, ay nı he de fe sa hip, ay nı duy gu la rı ta şı yan

in san lar dır. Do la yı sıy la ara la rın da bü yük bir sev gi ve da ya nış ma

bu lu nur. Al lah, bu du ru mu şöy le ta rif et mek te dir:

Şüp he siz Al lah, Ken di yo lun da, san ki bir bir le ri ne ke net -
len miş bir bi na gi bi saf bağ la ya rak çar pı şan la rı se ver.
(Saff Su re si, 4)

Üst te ki ayet te ta rif edi len te sa nüd ru hu için de Al lah yo lun -

da bu lun mak ke sin bir emir dir. Baş ka bir ayet te şöy le buy rul -

mak ta dır:

Al lah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp ay rıl ma yın.
Ve Al lah'ın si zin üze niz de ki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni siz
düş man lar idi niz. O, kalp le ri ni zin ara sı nı uz laş tı rıp-ısın -
dır dı ve siz O'nun ni me tiy le kar deş ler ola rak sa bah la dı -
nız. Yi ne siz, tam ateş çu ku ru nun kı yı sın day ken, ora dan
si zi kur tar dı. Umu lur ki hi da ye te erer si niz di ye, Al lah,
si ze ayet le ri ni böy le açık lar. (Al-i İm ran Su re si, 103)

Mü min ler gü zel ah lak lı dır lar, mü te va zi dir ler, sev gi ve say gı

do lu dur lar. Bu yüz den de te sa nüd mü min ler ara sın da do ğal bir

şe kil de olu şur. An cak bu ko nu da yi ne de dik kat edil me si ge re -
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ken yön ler var dır. Çün kü mü min le rin ya pa bi le ce ği ba zı ha ta lar,

bu te sa nü dün ze de len me si ne ve mü min le rin ara sın da bir an lık

da ol sa so ğuk luk ya şan ma sı na ne den ola bi lir. 

Bu yan lış ha re ket le rin ne de ni, mü min le rin dav ra nış la rı nı gaf -

let an la rın da kont rol al tı na alan nefs tir. Mü min fe da kar, hoş gö -

rü lü ve sı cak tır ama her kes te nefs bu lu nur ve in san dik kat et -

mez se ba zen kont ro lü nefs eli ne alır. Kıs kanç, ben cil ve hırs lı

olan nef sin kont ro lü eli ne al ma sı ise, bu kö tü his le rin mü mi ne

et ki et me si de mek tir. İş te bu yüz den Al lah Ku ran'da, mü min -

le ri te sa nüd ko nu sun da son de re ce dik kat li ol ma la rı için uyar -

mak ta dır. Ma dem şey ta nın in san da ki te za hü rü olan nefs, in sa -

nı ya nıl ta bil mek te dir, öy ley se kar şı da ki mü mi nin nef si ni ha re -

ke te ge çi re cek bir üs lup ke sin lik le kul la nıl ma ma lı dır. Ni te kim

Al lah bir aye tin de şöy le em ret mek te dir:

Kul la rı ma, sö zün en gü zel ola nı nı söy le me le ri ni söy le.
Çün kü şey tan ara la rı nı açıp boz mak ta dır. Şüp he siz şey -
tan in sa nın açık ça bir düş ma nı dır. (İs ra Su re si, 53)

Ayet te bil di ri len ger çek son de re ce önem li dir. Bi rin ci si, mü -

min le rin bir bir le ri ne kar şı sü rek li olan en gü zel hi tap şek li ni

(yal nız ca gü zel de ğil, "en gü zel") kul lan ma la rı em re dil mek te dir.

İkin ci si, şey ta nın bir özel li ği açı ğa vu rul mak ta dır: Şey tan, in san -

la rın ve özel lik le de mü min le rin ara sı nı boz mak için uğ raş mak -

ta dır.

Şey ta nın ve nef sin mü min le rin ara sın da ki te sa nü dü boz mak

için en çok baş vur du ğu yol, re ka bet duy gu su dur. Eğer mü min

gaf let ha lin de olur sa, ma kam, mev ki gi bi ko nu lar da re ka bet

his si ne ka pı lıp kar deş le ri ni geç me ye, ken di ni on lar dan da ha ön

pla na çı kar ma ya ça lı şa bi lir. Ay nı şe kil de ken di sin den da ha ön

plan da ki bir kar de şi ne kar şı kıs kanç lık his se de bi lir. As lın da gaf -

let ha lin de ya pı lan bu ha re ket, ger çek te Al lah'a is yan an la mı na
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gel mek te dir. Çün kü, "Yok sa on lar,  Al lah'ın Ken di faz lın -

dan in san la ra ver dik le ri ni mi kıs ka nı yor lar?.." (Ni sa Su re -

si, 54) aye ti ne gö re, in san la ra ve ril miş olan ni met ler Al lah'tan -

dır ve bun la rı kıs kan mak Al lah'ın tak di ri ne kar şı gel mek an la -

mı na ge lir. Bu ne den le mü min le rin kıs kanç lık gi bi bir ta vır dan

ke sin lik le uzak dur ma la rı ge rek mek te dir. Bu hem Al lah'ın rı za -

sı na mu ha lif bir ha re ket tir hem de aye tin hük mü ne gö re, mü -

min le rin gü cü nün azal ma sı na ne den olur:

Al lah'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 Al lah, sab re den ler le be ra ber dir. (En fal

Su re si, 46)

Bu ne den le mü min, ke sin lik le kar deş le ri ile ara sın da bir çe -

kiş me, re ka bet or ta mı oluş ma sı na en gel ol ma lı dır. Hem ken di -

si kıs kanç lık gi bi çir kin bir duy gu ya ka pıl ma ma lı, hem de sa hip

ol du ğu özel lik le ri ön pla na çı kar ta rak kar deş le ri nin nef sin de ki

kıs kanç lık da ma rı nı tah rik et me me li dir. Ola bil di ğin ce mü te va -

zi, al çak gö nül lü ol mak, re ka bet teh li ke si ni yok eder. Ku ran'da

bu ko nu da ver ilen bir di ğer kıs tas ise, kar deş le ri nin nef si ni

ken di nef si ne üs tün tut mak, ya ni her du rum da fe da kar dav ran -

mak ve bun dan zevk al mak tır. Ku ran'da bu kıs tas şöy le ta rif

edi lir:

Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) hazırlayıp imanı

(gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler

ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç

(arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç)

olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim

nefsinin 'cimri ve bencil tutkularından' korunmuşsa, işte

onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır. (Haşr Suresi, 9)

Kıskançlık, rekabet, darılma inananlar arasında birliğin ve
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kardeşliğin önündeki en önemli engellerdendir. Hırs sonucu

müminler arasında doğabilecek herhangi bir rekabet, mümin-

lerin birbirine olan sevgisini azaltır. Bu tür Kuran ahlakına

uygun olmayan bir hareket, onların ruhlarına büyük zarar verir

ve manevi yönden büyük bir gerilemeye yol açar. 

Oysa inananlar için sonsuz bir sevap kaynağı mevcutken

rekabet ve kıskançlıklarla vakit geçirmenin hiçbir anlamı yok-

tur. Eğer hedef Allah rızası olursa, herhangi bir rekabet olmaz.

Sadece hayırlarda yarış olur. Çünkü herkes Allah rızası için

hizmet edebilir, sevap toplayabilir. Bu nedenle müminler, bir-

birlerinin yardımcısı ve destekçisi olduklarını unutmamalı ve

kardeşlerinin başarılarını kendi başarılarıymış gibi görebilmeli-

dirler. Bu son derece önemlidir.

Ku ran'da mü min le rin ara sın da ki te sa nüt ile il gi li çok sa yı da

ayet var dır. Bir ayet te, mü min le rin di ğer mü min ler le te sa nüd -

le ri nin art ma sı için et tik le ri bir dua şöy le ha ber ve ri lir:

Bir de on lar dan son ra ge len ler, der ler ki: "Rab bi miz, bi -

zi ve biz den ön ce iman et miş olan kar deş le ri mi zi ba ğış -

la ve kalp le ri miz de iman eden le re kar şı bir kin bı rak -

ma. Rab bi miz, ger çek ten Sen, çok şef kat li sin, çok esir -

ge yi ci sin." (Haşr Su re si, 10)

Mü min le rin ara sın da bir çe kiş me ya da kır gın lık ya şan ma sı,

tüm fikri mü ca de le ye za rar ve rir. Böy le bir ha re ket, mü min le rin

gü cü nü azal tır ken, in kar cı la rı da güç len di rir. Ni te kim bir Ku ran

aye tin de, mü min le rin bir bir le ri nin ve li le ri (dost ve ko ru yu cu la rı)

ol ma dık la rı tak dir de, fit ne çı ka ca ğı şöy le ha ber ve ril mek te dir:

İn kar eden ler bir bir le ri nin ve li le ri dir. Eğer siz bu nu

yap maz sa nız (bir bi ri ni ze yar dım et mez ve dost ol maz -

sa nız) yer yü zün de bir fit ne ve bü yük bir boz gun cu luk

(fe sat) olur. (En fal Su re si, 73)
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Te sa nüt le il gi li açık hü küm ler den ba zı la rı şöy le dir:

Ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel dik ten son ra, par ça la nıp
ay rı lan ve an laş maz lı ğa dü şen ler gi bi ol ma yın. İş te on -
lar için bü yük bir azap var dır. (Al-i İm ran Su re si, 105)
Sa na sa vaş-ga ni met le ri ni so rar lar. De ki: "Ga ni met ler
Al lah'ın ve Re sû lün dür. Bu na gö re, eğer mü'min ise niz
Al lah'tan kor kup-sa kı nın, ara nı zı dü zel tin ve Al lah'a ve
Re sû lü'ne ita at edin." (En fal Su re si, 1)
Ger çek şu ki, din le ri ni par ça par ça edip ken di le ri de
grup la şan lar, sen hiç bir şey de on lar dan de ğil sin. On la -
rın işi an cak Al lah'adır. Son ra O, iş le mek te ol duk la rı nı
ken di le ri ne ha ber ve re cek tir. (Enam Su re si, 159)

Mü min ler di ğer mü min le re kar şı son  de re ce mer ha met li ve

al çak gö nül lü ol mak la yü küm lü dür ler. Ak si bir ta vır ke sin lik le

mü min tav rı de ğil dir. Ki bir, kıs kanç lık, çe ke me mez lik mü min -

le rin de ğil, in kar cı la rın özel li ği dir. Bu ne den le bir mü min nef si

yü zün den böy le çirkin bir hataya düş müş ol sa bi le he men ken -

di ni to par la ma lı, Al lah'a sı ğın ma lı ve ger çek mü min tav rı nı gös -

ter me li dir. Ak si bir dav ra nış gös ter di ğin de aşa ğı da ki aye tin

hük mü ne gir mek ten sa kın ma lı 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 (ça ba har ca yan) 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)
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“MÜSLÜMANLAR BİRLİK OLMALI VE
ŞEYTANIN OYUNUNA GELMEMELİDİRLER”

ADNAN OKTAR: Şeytani unsurlar, Müslümanları birbirlerine

düşürmek için kuşku, vesvese verebilirler. Karakterli, kişilikli bir

Müslüman asla bir oyuna gelmez... “Ben, Müslüman kardeşimin

aleyhinde laf söyletmem” diyecek. Kim olursa olsun. “Ben gözümle

gördüğüme inanırım, kulağımla işittiğime inanırım, sen kendi işin ile

meşgul ol” diyecek. Çünkü kökeninde hasetlik olabilir, kıskançlık

olabilir, psikopat olabilir. Şahsiyetli bir insan karaktersiz bir insanın,

Allah’tan korkmayan bir insanın yönlendirmesi ile hareket edemez.

Şahsiyetli olacak diyorum, inşaAllah. Bak, “Bu durumda, siz onu,

iftirayı dillerinizle aktardınız.” Dilinle aktarmak, mesela bu da

suçtur. İftira aktarılmaz. “Hakkında bilginiz olmayan şeyi...”

hakkında bilgisi nasıl olur bir insanın? 

Gözü görür, kulağı ile işitir değil mi? O bilgidir. “Bilginiz olma-

yan şeyi, ağzınızla söylediniz.” Olmadığı halde, “böyleymiş”

diyor. Neye göre? “Öyle duydum” diyor. O da der ki, “ben de senin-

le ilgili, ben de böyle duydum” diyecek. Bu ne olur? Karşılıklıdır bu

yani. İnsan isterse diyebilir, o da ondan şüphelenebilir. “Bunu

kolay sandınız.” diyor Allah. Bak, Allah tel’in ediyor, kolay değil.

“Oysa Allah Katında, bu çok büyük bir suçtur.” diyor Allah.

Çok büyük bir suç. Bakın, Allah şimdi diyor ki: “Onu işittiğiniz

zaman...” şeytandan Allah’a sığınırım, “... bu konuda söz söyle-

mek, bize yakışmaz.” Böyle iftiralar, böyle çirkin sözler bize yakış-

maz. “Allah’ım, Sen Yücesin, bu büyük bir iftiradır.”

Ahlaksızlıktır, “...demeniz gerekmez miydi?” diyor Allah. Kuran’ın

emri bu. “Eğer iman edenlerden iseniz” diyor tabii. İmansızsa

istediğini söyleyebilir, o ayrı. “Bunun gibisine, bir daha dönme-

meniz için, Allah size öğüt vermektedir.” Bir daha dönmeyin

böyle bir şeye, diyor Allah. “Allah, size ayetleri açıklıyor. Allah
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bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nur Suresi, 18) İslam’ın,

Müslümanların güçsüz olmasının nedeni, ne Masonlardır ne ateist

Siyonistlerdir, ne satanistlerdir, ne komünisterdir, ne şu, ne budur.

Bizzat Müslümanların içine sokulan bu fitnedir. Müslümanları bir-

birine kırdırıyorlar. Sevgilerine engel koyuyorlar. Birbirlerine düşman

tanıtıyorlar birbirlerini ve inanıyor buna Müslümanların çoğu.

Burada bir anormallik var. Allah diyor; “kurşunla kaynatılmış

binalar gibi, saf bağlayarak mücadele edenleri Allah sever”

(Saff Suresi, 4). “Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, Kuran’ın ipine,

sarılın” (Al-i İmran Suresi, 103) diyor Allah “ayrılıp, dağılmayın

ve mümin kardeşlerinizin arası bozulduğunda, aralarını

düzeltin” (Hucurat Suresi, 10) diyor Allah, emrediyor. Bunu yap-

madıkları için, şu an mesela soruyorsun birçok kişiye; “İslam ahla-

kının dünya hakimiyeti için gayret edelim mi?” diyorsun.

“Kardeşim” diyor, “21. yüzyılda olacak iş mi, sen ne biçim konuşu-

yorsun” diyor. “Bırakın böyle şeyleri” diyor, “geçmiş bunlar” diyor.

“1400 sene önce olmuş bunlar” diyor. “Peki” diyorsun, öbür kişiye

gidiyorsun, “mümkün mü” diyorsun, “yani Mehdi (a.s.) çıkacak mı,

İsa (a.s.)?” “Yahu ne yapıyorsun sen kardeşim” diyor. “Hayal mi

kuruyorsun sen” diyor. “Peki, komünizm olur? mu” diyorsun, “olur,

niye olmasın” diyor. “Avrupa Birliği?”, “O da olur” diyor değil mi?

“Mason dünya hakimiyeti olabiliyor mu?” diyorsun, “olmuş bile”

diyor, “niye olmasın?” diyor. 

Peki İslam ahlakı niye hakim olamıyor o zaman? Değil mi?

Madem mason hakimiyeti ile bir avuç mason dünyaya hakim olu-

yorsa, bir avuç Müslüman niye dünyaya hakim olamıyor? Yani ne

var bunun önünde engel? Masonlar, birbirlerini çok iyi koruyup kol-

luyorlar. Birbirine iftira atmaz, uğraşmaz, maddi, manevi destek-

lerler. Müslümanlarda bu olmadığı için, bak diyor Said Nursi, “çok

az bir kuvvet” ile diyor, “deccal” diyor, “Müslümanların şikak ve
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nifakını” diyor, “kullanarak koskoca İslam alemini esir alır”, diyor.

“Rivayetlerden anlaşılıyor” diyor, bak. “Şikak ve nifakını, fitnesini,

yani birbirleri ile uğraşmasını, birbirleri ile dedikodu yapmasını, kuv-

vet alarak” diyor, “birini öbürüne kırdırarak, koskoca İslam alemi-

ni” diyor, “az bir kuvvet ile esir alır deccal” diyor, ahir zamanda...

İlim ile, fen ile, sevgi ile ve muhabbet ile inşaAllah. Bu şikak ve nifa-

kı ortadan kaldıracaktır. (Sayın Adnan Oktar’ın 17 Şubat 2010

tarihli Kocaeli TV röportajından)

TAR TIŞ MA MAK-ÇE KİŞ ME MEK

Mü min le rin in kar cı lar kar şı sın da ki ba şa rı la rı nın sır la rın dan

bi ri, ara la rın da ki sı cak kar deş lik ve da ya nış ma dır. Ku ran'da,

"Şüp he siz Al lah, Ken di yo lun da, san ki bir bir le ri ne ke -

net len miş bir bi na gi bi saf bağ la ya rak çar pı şan la rı se -

ver" (Saff Su re si, 4) aye ti ile bu bir lik ve da ya nış ma nın öne mi

vur gu lan mak ta dır. 

Do la yı sıy la bu bir lik ve da ya nış ma yı ze de le ye cek, mü min le rin

ara sı nı aça cak her tür lü söz ya da dav ra nış tan sa kın mak ge re -

kir. Ni te kim Al lah Ku ran'da mü min le ri bu teh li ke ye kar şı şöy -

le uyar mış tır:

Al lah'a ve Re su 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 Al lah, sab re den ler le be ra ber dir. (En fal
Su re si, 46)

Sa lih bir mü min, böy le bir tar tış ma ve çe kiş me ye yer ver me -

mek için aza mi dik kat gös ter me li dir. Da ima di ğer mü min kar -

deş le ri ni in ci te bi le cek söz ve dav ra nış lar dan özen le ka çın ma lı,
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ak si ne ara da ki sev gi ve gü ve ni da ha da ar tı ra cak ta vır lar ser gi -

le me li dir. Ku ran'da bu ko nu da şöy le hü küm ve ril mek te dir:

Kul la rı ma, sö zün en gü zel ola nı nı söy le me le ri ni söy le.

Çün kü şey tan ara la rı nı açıp boz mak ta dır. Şüp he siz şey -

tan in sa nın açık ça bir düş ma nı dır. (İs ra Su re si, 53)

Mü min bir baş ka mü min kar de şi ile fark lı bir fi kir de ol du ğu

za man, müm kün ol du ğun ca alt tan alı cı, mü te va zi ve say gı lı bir

üs lup kul lan ma lı ve böy le ce iki fark lı fik rin meş ru olan "is ti şa -

re" bo yu tun da kal ma sı nı ve as la "tar tış ma" bo yu tu na gir me me -

si ni sağ la ma lı dır. Di ğer iki kar de şi ara sın da tat sız bir olay ol du -

ğun da ise, "Mü min ler an cak kar deş tir ler. Öy ley se kar deş -

le ri ni zin ara sı nı bu lup-dü zel tin ve Al lah'tan kor kup-sa kı -

nın; umu lur ki esir ge nir si niz" (Hu cu rat Su re si, 10) aye tin -

de ki hü küm uya rın ca uy gun bir üs lup la kar deş le ri nin ara sı nı

bul ma lı dır. Unu tul ma ma lı dır ki, mü min ler ara sın da ki en ufak

bir sür tüş me, Al lah'ın hoş nut ol ma ya ca ğı bir ta vır dır. 

KU RAN OKU NUR KEN ŞEY TAN DAN
AL LAH'A SI ĞIN MAK

Ku ran, Al lah'ın in san la ra yol gös te ri ci ola rak in dir di ği İla hi

ke lam dır. An cak bu ra da çok önem li bir husus var dır. Ku ran,

mü min le rin hi da ye ti ni ar tı rır ken, in kar cı la rın in ka rı nı or ta ya çı -

ka rır. Bir ayet te, Ku ran'ın bu özel li ği  şöy le açık la nır:

Sa na Ki ta bı in di ren O'dur. O'ndan, Ki ta bın ana sı (te me -

li) olan bir kı sım ayet ler muh kem'dir; di ğer le ri ise mü -

te şa bih tir. Kalp le rin de bir kay ma olan lar, fit ne çı kar -

mak ve ol ma dık yo rum la rı nı yap mak için on dan mü te -

şa bih ola nı na uyar lar. Oy sa onun te vi li ni Al lah'tan baş -

ka sı bil mez. İlim de de rin le şen ler ise: "Biz ona inan dık,
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tü mü Rab bi mi z'in Ka tın dan dır" der ler. Te miz akıl sa -
hip le rin den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (Al-i İm ran
Su re si, 7)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi mü min ler Ku ran ayet le ri ni oku -

mak la iman la rı nı ve Al lah'a olan tes li mi yet le ri ni art ı rır lar. An -

cak in kar cı lar ay nı ayet le ri oku sa lar da ayet ler de ki hik met le ri

kav ra ya maz lar. Ni te kim yu ka rı da ki ayet te de bil di ril di ği gi bi

Ku ran'ın ba zı ayet le ri, "kalp le rin de kay ma olan lar"ın sa pık lı ğı nı

or ta ya çı kar mak gi bi bir özel lik de ta şı mak ta dır. İş te bu ne den -

le, Al lah, Ku ran oku ma dan ön ce şey ta nın et ki sin den Al lah'a sı -

ğın ma yı em ret mek te dir. Al lah ayet te şöy le em re der:

... Kur'an oku du ğun za man, ko vul muş şey tan dan
Al lah'a sı ğın. (Nahl Su re si, 98)

Al lah'ın mü min le re em ret ti ği bu iba det, şey ta nın var lı ğı nı ve

fa ali yet le ri ni ha tır lat ma sı açı sın dan önem li dir. Ger çek ten de

şey tan, as la gö re vi ni ter k et mez ve in san la ra sağ la rın dan, sol -

la rın dan, ön le rin den ve ar ka la rın dan ya na şa rak on la ra ves ve se

ver me ye ça lı şır. Al lah'ın doğ ru yo lu na otu ra rak on la rı bu yol -

dan sap tır ma yı he def ler. Şey ta nın bu fa ali yet le ri ni ve tak tik le ri -

ni Al lah bi ze Ku ran'da bir çok ayet te bil dir mek te dir. Do la yı sıy -

la cen net ten kı nan mış ve ko vul muş ola rak in di ri len şey ta nın

hi le le rin den, bun la rı bi ze Ku ran ara cı lı ğıy la öğ re ten ve on lar -

dan sa kın ma yol la rı nı gös te ren Al lah'ın yol gös ter me si sa ye sin -

de kur tu lu ruz. İb ra him Su re si 22. aye tin de de be lir til di ği gi bi,

"Şey ta nın ina nan kul lar üze rin de hiç bir zor la yı cı gü cü

yok tur." Bu nun sır rı, ina nan kul la rın yol gös te ri ci ola rak Ku -

ran'ı ka bul et me si ve "ko vul muş şey tan"dan Al lah'a sı ğı na rak

onu oku ma sı dır. 
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“ŞEYTANDAN ALLAH’A SIĞINMAYI 
HATIRLATMAK” 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım. Bazı arkadaşlar

diyor ki “niye şeytandan Allah’a sığınıyor?” diye sormuşlar.

Kuran’da ayet var; “Kuran okunurken şeytandan Allah’a sığı-

nın” diyor Allah ayette. Şimdi birçok insan şeytandan Allah’a sığın-

mayı unutacağı için ben hatırlatıyorum ki, şeytandan Allah’a sığın-

sınlar diye. Sure başlarında “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıy-

la” denir ve o şekilde başlanır, sure başlarında. Ama ayet okunur-

ken normal akışında devam edersin. (Adnan Oktar'ın 6 Ocak 2010

tarihli Gaziantep Olay ve Samsun Aks TV röportajından)

İN CE DÜ ŞÜN CE Lİ OL MAK

Ca hi li ye top lu mun da ki in san la rın bü yük bö lü mü ka ba, dü -

şün ce siz, vur dum duy maz bir ka rak te re sa hip tir ler. Bu nun en

bü yük ne de ni ise, in kar cı la rın te mel va sıf la rın dan bi ri olan ben -

cil lik tir. Her kes yal nız ca ken di men fa at le ri ni dü şü nür. Di ğer in -

san la rın dü şün ce ve duy gu la rı ise ya ikin ci plan da dır ya da hiç

dik ka te alın maz. Oy sa ger çek bir mü min top lu lu ğu tü müy le

fark lı dır. Çün kü mü min le rin en önem li özel lik le rin den bi ri, ne -

fis le ri nin ben cil tut ku la rın dan kur tul ma la rı dır. 

Nef si nin son suz is tek le ri ni ye ne bil miş olan mü min ise, di ğer

mü min le re kar şı fe da kar ve in ce dü şün ce li dav ra nır. Ku ran'da

Pey gam ber Efend imiz (sav)' le bir lik te Mek ke'den göç eden

mu ha cir ler ile Me di ne'de on la ra yar dım eden mü min ler (En -

sar) ara sın da ki bu fe da kar lık şöy le an la tı lır: 

Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima -
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nı (gö nül le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden le ri se ver -

ler ve on la ra ve ri len şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti -

yaç (ar zu su) duy maz lar. Ken di le rin de bir açık lık (ih ti -

yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz ne fis le ri ne ter cih eder -

ler. Kim nef si nin 'cim ri ve ben cil tut ku la rın dan' ko run -

muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (Haşr

Su re si, 9)

Gö rül dü ğü gi bi, Ku ran ah la kı, mü min le rin ken di hak la rın dan

da fe ra gat ede rek di ğer mü min kar deş le ri ni ken di le rin den üs -

tün tut ma la rı nı ge rek tir mek te dir. Ger çek iman, ger çek tes li -

mi yet ve ger çek kar deş lik bu dur. 

Mü mi nin di ğer mü min kar deş le ri ni ken di sin den üs tün tut ma -

sı, yal nız ca ona da ha çok mad di im kan sağ la ma sı ile sı nır lı de -

ğil dir. Bu kar deş li ğin ifa de edil di ği yer ler den bi ri de dü şün ce -

dir. Mü min, kar deş le ri nin ih ti yaç la rı nı ken din den çok dü şün -

me li dir.

Kaba ve düşüncesiz tavırlar, kişinin imanının olgunlaşmadığı-

nı gösterir. Yaptığı bir hareketin diğer müminleri nasıl etkile-

yeceğini hesaplamayan, yalnız kendi isteklerine göre, "aklına

geldiği gibi" hareket eden bir insan, Allah'ın tarif ettiği mümin

modelinden uzak demektir. Kuran'da ince düşüncenin ve

düşüncesizliğin örnekleri üzerinde önemle durulur. Kuşkusuz,

en önemlisi elçiye karşı ince düşünceli ve saygılı olmaktır. Allah

bir ayetinde elçiye gösterilmesi gereken saygıyı şöyle haber

vermektedir:

Ey iman eden ler, Al lah'ın Re su lü'nün hu zu run da öne

geç me yin ve Al lah'tan sa kı nın. Şüp he siz Al lah, işi ten dir,

bi len dir. (Hu cu rat Su re si, 1)

İn ce dü şün ce nin öne mi, bir baş ka ayet te ise şöy le bildirilir:

Ey iman eden ler (rast ge le) pey gam be rin ev le ri ne gir -
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me yin, (Bir baş ka iş için gir miş se niz il le de) ye mek vak -
ti ni bek le me yin. (Ama ye me ğe) çağ rıl dı ğı nız za man gi -
rin, ye me ği yi yin ce da ğı lın ve sö ze dal ma yın. Ger çek ten
bu, pey gam be re ezi yet ver mek te ve o da siz den utan -
mak ta dır; oy sa Al lah, hak (kı açık la mak )tan utan maz.
On lar dan (pey gam be rin eş le rin den) bir şey is te ye ce ği -
niz za man, per de ar ka sın dan is te yin. Bu, si zin kalp le ri -
niz için de, on la rın kalp le ri için de da ha te miz dir.
Allah'ın Re su lü'ne ezi yet ver me niz ve on dan son ra eş -
le ri ni ni kah la ma nız si ze ebe di ola rak (he lal) ol maz.
Çün kü böy le yap ma nız, Al lah Ka tın da çok bü yük (bir
gü nah)tır. (Ah zab Su re si, 53)

Ku ran ah la kıy la ye tiş miş in san lar, son de re ce ka li te li, ki bar,

ne zih ve in ce dü şün ce li dir ler. Ken di ne fis le rin den ön ce kar de -

şi nin nef si ni dü şü nen, ona duy du ğu sev gi ye rağ men ye me ği yok -

su la, ye ti me ve esi re ye di ren mü min le rin do ğal hal le ri dir bu. İn -

ce dü şün ce li ol mak ay nı za man da cen net te ki le rin bir vas fı dır. 

İn ce dü şün ce ör nek le ri ni şart la ra ve or ta ma gö re ço ğalt mak

müm kün dür. Bun la rın ba zı la rı bir iş le meş gul olan kar de şi ni ra -

hat sız et me mek, eğer dua edi yor sa or ta mın ses siz li ği ni boz ma -

mak, o is te me den ona hiz met et mek, ra hat et me si ni sağ la mak,

bir ek si ği ve ya ih ti ya cı olup ol ma dı ğı nı öğ ren mek sa yı la bi lir.

Ama unut ma mak ge re kir ki, bu sa yı lan lar son de re ce ge nel bir

an la tım dır. Her or tam ve şar ta gö re bu ör nek ler yüz ler ce, bin -

ler ce ola cak şe kil de ar tı rı la bi lir. 

CA HİL LER DEN YÜZ ÇE VİR MEK

Ku ran'da mü min le rin va sıf la rı  an la tı lır ken şöy le bildirilir:

O Rah man'ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak gö nül lü
ola rak yü rür ler ve ca hil ler ken di le riy le mu ha tap ol duk -
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la rı za man "Se lam" der ler. (Fur kan Su re si, 63)

'Boş ve ya rar sız olan sö zü' işit tik le ri za man on dan yüz

çe vi rir ler ve: "Bi zim ya pıp-et tik le ri miz bi zim, si zin ya -

pıp-et tik le ri niz si zin dir; si ze se lam ol sun, biz ca hil le ri

be nim se me yiz" der ler. (Ka sas Su re si, 55)

Ya ra tı lış la rı ge re ği mü min ler son de re ce hu zur lu bir ruh ha -

li ne sa hip ken, in kar cı lar son de re ce hu zur suz, sal dır gan ve say -

gı sız dır. Ade ta ce hen nem aza bı on lar için he nüz dün ya da iken

baş la mış tır ve en ba sit bir olay bi le ani tep ki ler ver me le ri ne se -

bep ol mak ta dır. Bu ne den le, ca hi li ye top lu mu için de, gün lük

ha yat ta her an so run çı ka ra bi le cek in san lar la sık sık kar şı la şı lır.

An cak mü min ler, çok üst bir ah la ka ve ba kış açı sı na sa hip ol -

duk la rı için bu in san lar la ge re ği gi bi mu hatap  olur lar. On la ra

kar şı da ima üst te ki ayet ler de ta rif edi len asil tav rı ser gi ler ler.

Mü da ha le edil me si ge re ken du rum lar da da en uy gar, en et ki li

ve ya sal yol la rı kul la nır lar. 

BİL Gİ SA Hİ Bİ OLUN MA YAN 
KO NU DA TAR TIŞ MA MAK

Ku ran'da, "... İn san, her şey den çok tar tış ma cı dır" (Kehf

Su re si, 54) aye tiy le nef sin önem li bir özel li ği  ha ber ve ri lir. Baş -

ka ayet ler de ise bu özel li ğin in kar eden ler üze rin de ki te cel li si

şöy le an la tı lır:

Mer yem oğ lu (İsa) bir ör nek ola rak ve ri lin ce, se nin kav -

min he men on dan (ke yif le söz edip) kah ka ha lar la gü lü -

yor lar. De di ler ki: "Bi zim ilah la rı mız mı da ha ha yır lı,

yok sa o mu?" Onu yal nız ca bir tar tış ma-ko nu su ol sun

di ye (ör nek) ver di ler. Ha yır, on lar 'tar tış ma cı ve düş -

man' bir ka vim dir. (Zuh ruf Su re si, 57-58)
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İn kar cı la rın bu tar tış ma eği li mi, ilk baş ta gö zük tü ğü gi bi fark -

lı fi kir le rin de ğer len di ri le rek doğ ru nun bu lun ma sı ama cın dan

de ğil, sa de ce ve sa de ce nef sa ni bir kar şı çık ma hır sın dan kay -

nak la nır. Ca hi li ye nin tar tış ma la rın da, kim se kar şı ta ra fın fik ri ni

de ğer len di rip doğ ru yu bul ma ya ça lış maz. Yal nız ca ken di fik ri ni

ga lip ge tir me ye ve kar şı ta ra fı ez me ye ça lı şır. Dü zen le dik le ri

he men her tar tış ma nın yük sek bir ses to nun da, ge ril miş yüz

ifa de le riy le geç me si ve hat ta ki mi za man kav ga ya dön me si nin

ne de ni bu dur. 

En akıl sız ca ola nı ise, hak kın da hiç bir bil gi le ri ol ma yan ko nu -

lar da tar tış ma la rı dır. Son de re ce ca hil ol duk la rı din ko nu sun da

sü rek li "ah kam kes me le ri" ve mü min ler le tar tış ma k is te me le ri

bu nun en çar pı cı ör ne ği dir. Bir ayette, bu gerçek şöyle haber

verilir:

İş te siz ler böy le si niz; hak kın da bil gi niz olan şey de tar -

tış tı nız, ama hiç bil gi niz ol ma yan bir ko nu da ne di ye

tar tı şıp-du ru yor su nuz? Oy sa Al lah bi lir, siz ler bil mez si -

niz. (Al-i İm ran Su re si, 66)

ALAY CI TA VIR GÖS TER ME MEK

Al lah Ku ran'da alay cı lı ğın çir kin bir ah lak ol du ğu nu ve iman

eden le rin bun dan sa kın ma la rı ge rek ti ği ni bil dir miş tir. Mü min ler

ara sın da ala yın ye ri ol ma dı ğı nı Al lah, bir ayet te şöy le bildirir:

Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et -

me sin, bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar

da ka dın lar la (alay et me sin), bel ki ken di le rin den da ha

ha yır lı dır lar. Ken di ne fis le ri ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır -

ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la -

kap lar la' ça ğır ma yın. İman dan son ra fa sık lık ne kö tü bir
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isim dir. Kim tev be et mez se, iş te on lar, za lim olan la rın

ta ken di le ri dir. (Hu cu rat Su re si, 11)

Bu ayet, ala yın her tür lü sün den şid det li bir ka çın ma ge rek ti -

rir. Bu na kar şın, ba zı in san lar alay et me yi, sa de ce önün den ge -

çen bi ri ne çel me ta kıp ye re dü şün ce kah ka ha lar la gül mek gi bi

ka ba hat lar la dü şü nü yor ola bi lir ler. Oy sa alay kur naz bir gü -

lüm se me, esp riy le yu mu şa tıl mış bir "iğ ne le me" ya da açık ça ta -

vır ser gi le ne me ye cek bir or tam da, ay nı alay cı his si pay la şan bi -

riy le göz te ma sı kur ma şek lin de de ola bi lir. Bu tip ha re ket ler

ca hi li ye kül tü rü ne ait tir ler ve mü min le rin ara sın da ya şa tıl ma la -

rı da son de re ce çir kin bir ta vır olur. Öy le ki, Ku ran'da, "kaş

göz işa ret le riy le alay eden"le rin so nu nun "hu ta me" ol du -

ğu  şöy le ha ber ver il mek te dir:

Ar ka dan çe kiş ti rip du ran, kaş göz ha re ket le riy le alay

eden her ki şi nin vay ha li ne; 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? Al lah'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, 1-9)

Bu açık hükme rağmen, bir müminin alaycılık gibi Kuran ahla-

kına uygun olmayan bir tavra bilinçli olarak girmesi söz konu-

su olmaz. Ancak tek ihtimal yaptığı çirkinliğin farkında olma-

ması ve bunu bir eğlence sanması olabilir. Böyle bir durumda

ise kişinin hemen nefsini kınaması ve yaptığı bu hareketten

tevbe ederek vazgeçmesi gerekir.
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“VİCDANLI OLAN SÖZÜN GÖNÜL ALICI
SÖYLENMESİDİR”

SUNUCU: “Değerli Hocam. Sizin güzel ahlaka yönlendirme-

lerinizle kendimi çok değiştirdim. Fakat bazen boş bulunduğumda

karşımdaki kişilere istediğim şekilde güzel sözle cevap veremediği-

mi fark edip, rahatsız oluyorum. Sevdiğim, değer verdiğim

Müslümanlarla Allah’ın emrettiği gibi en güzel sözlerle konuşmak

için kendimi nasıl değiştirebilirim?”

ADNAN OKTAR: Bu, insan hayatında en hayati konulardan

bir tanesidir. Mesela ben seninle konuşurken hep düşünerek hare-

ket ediyorum. Yani sözün seni olumlu etkilemesi, seni rencide ede-

cek herhangi bir söz olmaması, hatta mimiklerimde bile buna çok

dikkat ediyorum. Bir insan vicdanını, uyanık olduğu süre içeri-

sinde, sürekli kullanmak durumundadır. Mesela sabah kalktı-

ğında, namaza kaldırıyorlar farz edelim, böyle üşenerek kalkıyor

gibi, mesela bu namaza, Allah’a, Kitap’a karşı bir hareket olmuş

olur. Yani ona karşı naz yapmış olmazsın sen. Anlamı çok anormal

olur, anlatabildim mi? Veyahut iltifat ederken o sözün ikinci bir

anlama gelmesi ihtimali varsa, onu da düşünmek lazım. Çok seri

akıldan bunların geçirilmesi gerekiyor. Mesela bazen bir söz karşı-

daki insanı tedirgin edebilir, çünkü Allah, “insan zayıf yaratıldı”

(Nisa Suresi, 28) diyor. İnsan alıngandır. Yani rahatça bir sözün

arkasında kötü bir düşüncesi olabilir. Kötü bir ima arayabilir. Onun

için sözü seçerek söylemek lazım ve yalın ve samimi ve tam

anlamıyla söylemek gerekiyor. Bunu söylerken de mimikler de

çok önemlidir. Yani mesela “hadi yemeğe gelin” denir. Kavga eder

gibi de bunu söyleyebilir bir insan, çok gönül alıcı da söyleyebilir,

vasat da söyleyebilir. 

Vicdanlı olan, gönül alıcı söylenmesidir. Yani gönül alıcı bir
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ton ve gönül alıcı bir yüz ifadesi. Yani ses tonu ve yüzle des-

teklenmesi gerekiyor konuşmanın. “Nasılsın” diyor, ama adam

mafya gangesteri gibi, öyle bir nasılsın diyor ki adamın içi titriyor

yani öyle değil mi? Adam çekiniyor, yani eli, ayağı, bacağı. Ama

başka insan der, bir bakışı değil mi, ses tonuyla onun çok hoşuna

gider. Onun için adam diyor ki, “ben ne yaptım” diyor, “gayet nor-

mal tavrım” diyor. Normal değil, öyle normal tavır olmaz. (Sayın

Adnan Oktar'ın 6 Ocak 2010 tarihli Gaziantep Olay ve Samsun

Aks TV röportajından)

MÜ MİN LE Rİ HOŞ LAN MA DIK LA RI
LA KAP LA ÇA ĞIR MA MAK

Bir bi ri ne kö tü ve ho şa git me yen la kap lar la hi tap et mek, her -

şey den ön ce in kar cı la rın ken di ara la rın da ser gi le dik le ri bir ta vır -

dır. Bun da ki amaç, kö tü la kap la çağ rı lan ki şi nin kü çük dü şü rül -

me si ve di ğer le ri nin on dan "üs tün" ol du ğu nun vur gu lan ma sı dır. 

Kö tü la ka bın ko nu su, fi zik sel bir ku sur ola bi le ce ği gi bi ki şi nin

geç miş te yap mış ol du ğu ha ta lı bir ha re ket de ola bi lir. İn kar cı -

la rın en önem li özel lik le rin den bi ri, böy le ha re ket le ri as la

unut ma ma la rı ve bir da ha ha yat bo yu tek rar lan ma ya cak ol sa

bi le ki şi ye hep o ha re ke ti ya kış tır ma la rı dır. 

Oy sa mü min ler ge rek ol gun ve ba ğış la yı cı ka rak ter le ri, ge -

rek se ara la rın da ki da ya nış ma do la yı sıy la bu tarz bir dav ra nı şa te -

nez zül et mez ler. Çün kü, "... bir bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la kap -

lar la' ça ğır ma yın..." (Hu cu rat Su re si, 11) aye ti iman eden le ri

böy le bir ta vır için de ol mak tan açık ça men et mek te dir. 
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EMA NE Tİ EH Lİ NE VER MEK
VE EMA NET EH Lİ OL MAK

Kuran'da hem ahlaki bir prensip, hem de yapılacak işlerde

başarı sebebi olarak emanet ve emanet ehli kavramları üzerin-

de durulur. Mümin, kendisine verilen emanetlere dikkatle ria-

yet eder, kendine gösterilen güveni boşa çıkarmaz. Ayrıca, bir

emaneti kime vermesi gerektiğini yani kimin emanet ehli oldu-

ğunu da iyi teşhis etmesi gerekir. Kuran'da bu konu şöyle bil-

dirilmektedir:

Şüp he siz Al lah, si ze ema net le ri eh li ne (sa hip le ri ne) tes -
lim et me ni zi ve in san lar ara sın da hük met ti ği niz de ada -
let le hük met me ni zi em re di yor. Bu nun la Al lah, si ze ne
gü zel öğüt ve ri yor!.. Doğ ru su Al lah, işi ten dir, gö ren dir.
(Ni sa Su re si, 58)

... Kim ah di ne ve fa eder ve sa kı nır sa şüp he siz Al lah da
sa kı nan la rı se ver. (Al-i İm ran Su re si, 76)

Ema net, mad di de ğe ri olan bir mal ola bi le ce ği gi bi, bir gö rev

ya da so rum lu luk da ola bi lir. Mü min, ak lı nı ve teş his ye te ne ği -

ni kul la na rak kim le rin ema net eh li ol du ğu nu, han gi ema ne ti ki -

me ve re ce ği ni tes pit et me li dir. 

KA RAR LI LIK

Mü mi nin en be lir gin özel lik le rin den bi ri de, son de re ce ka -

rar lı olu şu dur. Hiç bir za man şev ki ni, he ye ca nı nı yi tir mez. Tüm

iş le ri ni Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan mak için yap ar. Do la yı sıy la

hiç bir zor luk onu yo lun dan dön dü re mez. İn san la rın ken di si

hak kın da ne dü şü ne ce ği de önem li de ğil dir. Tek he de fi Al lah'ın

rı za sı dır; tüm ha ya tı bu he de fe gö re şe kil le nir. Ku ran'a ve Pey -

gam be ri miz (sav)'in emir le ri ne gö re bir ha yat ya şar. Pey gam -
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be ri miz (sav) de ken di si ne ve ri len ilim ve hik met le il gi li ola rak

bir ha dis–i şe ri fin de şöy le bir ör nek ver miş tir:

Al lah’ın be nim le gön der di ği ilim ve hi da ye tin mi sa li, bir ara zi ye dü -

şen yağ mur gi bi dir. (Bi lin di ği üze re), Ba zı ara zi ler var, ta bi atı gü -

zel dir, su yu ka bul eder, bol bit ki ve ot ye tiş ti rir. Bir kı sım ara zi var,

mun bit (be re ket li) de ğil dir, ot bi tir mez, ama su yu tu tar. Onun tut -

tu ğu su ile Ce nab-ı Hakk in san la rı ya rar lan dı rır: Bu su dan ken di -

le ri içer ler, hay van la rı nı su lar lar ve zi ra at ya par lar. Di ğer bir ara -

zi ye da ha isa bet eder ki, bu ne su tu tar, ne ot bi ti rir. (Kü tüb-i Sit -

te, 2. cilt , s. 336)

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav)’in uy gu la ma la rı, mü -

min ler için ke sin bir hü küm dür. Bu ne den le her mü min Pey -

gam be ri miz (sav)'in sün ne ti nin kay na ğı nın Allah'ın vah yi ol du -

ğu nu bil me li ve Sün net-i Se niy ye'yi ka rar lı lık la uy gu la ma nın

ima nın bir gös ter ge si ol du ğu nu unut ma dan, bu ko nu da ta viz

ver me den ha re ket et me li dir.

Müs lü man tüm iba det le rin de sa mi mi ve ka rar lı dır. Ör ne ğin

Al lah na ma zı 5 va ki t o la rak farz kıl mış tır. Pey gam be ri miz (sav)

bir ha di sin de de, ahi ret te mu ha se be si ya pı la cak ilk ame lin na -

maz ol du ğu nu ve ku lun na maz la rı ta mam sa kur tu la ca ğı nı, ak si

tak dir de hüs ra na uğ ra ya ca ğı nı bil dir miş tir. 

İb ni Mes'ud (ra)’dan ri va yet edi len bir baş ka ha dis te ise, "Re -

su lul lah (sav)’e han gi amel da ha fa zi let li dir?" di ye so rul du ğu,

Hz. Mu ham med (sav)'in "Vak tin de kı lı nan na maz dır." (Bu hâ rî,

Me vâ kît 5, Ci hâd 1, Edeb 1, Tev hîd 48; Müs lim, Îmân 137-139.

Ay r ca bk. Tir mi zî, Sa lât 14, Birr 2; Ne sâî, Me vâ kît 51) di ye ce vap

ver di ği bil di ril miş tir. İman eden bir insan, bütün bunları düşü-

nür ve Allah’ın bütün hükümlerini kararlılık ve titizlikle yerine

getirir.

Mü mi nle rin ka rar lı lı ğı nı Al lah çe şit li şe kil ler de sı nar. Ör ne ğin
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Al lah, mü min le ri eğit mek için ge çi ci bir sü re sı kın tı ve zor luk

ve re bi lir. Ku ran'da bu du rum şöy le açık la nır:

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)

Ke sin bir ka rar lı lı ğa sa hip olan mü min, ayet te be lir til di ği gi bi,

ken di si ne isa bet eden tüm bu zor luk la ra sab re der. Ku ran'da

Al lah, mü min le rin bu tav rı nı ayet le rin de şöy le öv mek te dir:

Ni ce pey gam ber ler le bir lik te bir çok Rab ba ni (bil gin)ler
sa va şa gir di ler de, Al lah yo lun da ken di le ri ne isa bet
eden (güç lük ve mih net)den do la yı ne gev şek lik gös ter -
di ler, ne bo yun eğ di ler. Al lah, sab re den le ri se ver.  On -
la rın söy le dik le ri: "Rab bi miz, gü nah la rı mı zı ve işi miz -
de ki aşı rı lık la rı mı zı ba ğış la, ayak la rı mı zı (bas tık la rı yer -
de) sağ lam laş tır ve bi ze ka fir ler top lu lu ğu na kar şı yar -
dım et" de me le rin den baş ka bir şey de ğil di. (Al-i İm ran
Su re si, 146-147)

Bu na kar şı lık zor luk la ra gö ğüs ger me mek, mü min e ya kı şan

bir ta vır de ğil dir:

Sen den, yal nız ca Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yan,
kalp le ri kuş ku ya ka pı lıp, kuş ku la rın da ka rar sız lı ğa dü -
şen ler izin is ter. (Tev be Su re si, 45)

Zor luk la rın ya nı  sı ra ele ge çen iyi im kan la rın da in san üze rin -

de gev şe ti ci et ki si var dır. Ra hat lık, ço ğu ki şi nin he ye ca nı nın ve

şev ki nin sön me si ne se bep ola bi lir. An cak unu tul ma ma lı dır ki,

Al lah'tan bir ni met gel di ğin de şı ma rık lı ğa ka pıl ma k ve Al lah'tan

yüz çe vir mek, in kar cı la rın özel li ği dir. Ku ran'da bu du rum şöy -

le ta rif edi lir:

İn sa na bir za rar do kun du ğun da, yan ya tar ken, otu rur -
ken ya da ayak tay ken Bi ze dua eder; za ra rı nı üs tün den
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kal dır dı ğı mız za man ise, san ki ken di si ne do ku nan za ra -

ra Bi zi hiç ça ğır ma mış gi bi dö ner-gi der. İş te, öl çü yü ta -

şı ran la ra yap mak ta ol duk la rı böy le süs len miş tir. (Yu -

nus Su re si, 12)

Oy sa iman eden bir in san için böy le bir şey söz  ko nu su de -

ğil dir. El le ri ne ne den li iyi im kan ge çer se geç sin (lüks, ih ti şam,

pa ra, ik ti dar gi bi), bu on la rın ka rar lı lık la rı nı bo zup gev şek bir

ya pı ya bü rün me le ri ne se bep ol maz. Çün kü mü min tüm bun la -

rın Al lah'tan ge len bi rer ni met ol du ğu nun ve Al lah'ın di ler se

bun la rı ge ri ala bi le ce ği nin far kın da dır. Bu ne den le as la şı ma rık -

lı ğa ka pıl maz. Cid di bir ça ba gös ter mek, işi sı kı tut mak, gev şek -

lik gös ter me mek, aşı rı lık lar dan ve taş kın lık lar dan ka çın mak,

mü min le rin ka rar lı lık ve is tik ra rla rı nın gös ter ge le rin den dir. Bir

ayet te, "ahi ret için cid di bir ça ba gös te ren ler"den şöy le söz

edi lir:

Kim de ahi re ti is ter ve bir mü min ola rak cid di bir ça ba

gös te re rek ona ça lı şır sa, iş te böy le le ri nin ça ba sı şük re

şa yan dır. (İs ra Su re si, 19)

Gev şe me mek, sü rek li şevk li ve he ye can lı ol mak Al lah'ın Ku -

ran'da bil dir di ği emir ler den dir. Bir ayet te şöy le buy rul u r:

Gev şe me yin, üzül me yin; eğer (ger çek ten) iman et miş -

se niz en üs tün olan siz ler si niz. (Al-i İm ran Su re si, 139)

Baş ta da be lirt ti ği miz gi bi ka rar lı lık ve is tik rar iki önem li mü -

min vas fı dır. Mü min ler, "Mü min ler den öy le er kek-adam lar

var dır ki- Al lah ile yap tık la rı ah de sa da kat gös ter di ler;

böy le ce on lar dan ki mi ada ğı nı ger çek leş tir di, ki mi bek le -

mek te dir. On lar hiç bir de ğiş tir me ile de ğiş tir me di ler"

(Ah zab Su re si, 23) aye tin de ol du ğu gi bi ölün ce ye dek ay nı ka -

rar lı lık ve is tik ra rı Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak için gös te ren ki şi -
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ler dir. Mü min le rin bu özel lik le ri nin öne mi Ku ran'da "mü na fık"

ola rak isim len di ri len ve mü min le rin ara sın dan çı kan iki yüz lü

in san la rın ah la kı dü şü nül dü ğün de da ha iyi açı ğa çık mak ta dır. 

Ne ya pa ca ğı bel li ol ma yan, mü min le rin ya nın da baş ka, in kar

eden le rin ya nın da baş ka ha re ket eden mü na fık ka rak ter li ki şi -

ler, son de re ce is tik rar sız bir ruh ha li için de dir ler. Mü min ler

bir ba şa rı ya ulaş tı ğın da "biz de siz den dik" de me le ri ya da zor -

da ka lın ca mü min ler den uzak dur ma ya ça lış ma la rı bu nun en

açık gös ter ge le rin den dir:

Bir in sa nın iba det le rin de sü rek li ol ma sı da is tik rar açı sın dan

yi ne önem li bir ör nek tir. Ku ran'da ki "sarp yo kuş" (Be led Su -

re si, 11) kav ra mı ka rar lı lık ve is tik ra rın öne mi ni açık la mak ta -

dır. Ka rar lı lık ve is tik ra rın bi tiş nok ta sı ise ölüm dür. Mü min,

ölün ce ye dek sab ret mek le yü küm lü dür. Al lah bir aye tin de

şöy le bu yur mak ta dır:

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

Dar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, Ya ra tı lış ger çe ği ni red det mek

ama cıy la or ta ya atıl mış, an cak ba şa rı lı ola ma mış bi lim dı şı bir saf -

sa ta dan baş ka bir şey de ğil dir. Canlılığın, cansız maddelerden

tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda

çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilme-

siyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300

milyona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın

tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından

da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için

dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçekle-

rin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altın-

da söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim

te ori si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30

yıl dır bi lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril -

mek te dir. Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar,

Dar wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş

ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir.

Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı

alan lar dan ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Darwinizm'in geçer-

sizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açık-

lamaktadırlar.
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Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek

çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma -

ya de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de -

niy le, bu ra da da özet le mek te ya rar var dır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıl-

dı. 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 türle-

rini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyor-

du. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geli-

yorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı. 

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı -

yor du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt -

me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş -

lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, teo ri pek çok önem li so ru

kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra -

fın dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re -

ce ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge -

li şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel

id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta

in ce le ne bi lir:

1) Teo ri, 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.
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2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger -

çek te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir

bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne

bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye -

ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya tın Kö ke ni 

Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil -

yar yıl ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den

gel dik le ri ni id di a et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da

mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger -

çek ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin

fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar -

dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id di a edi len ev rim sü re ci -

nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk

hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk

hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları

içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia

eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda

ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en

temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.
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"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et -

me miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la -

rın çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta -

çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re,

can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık

oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin

ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın

bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl -

mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi -

raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye -

bil di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki,

et le rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si -

nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı -

yor lar dı. Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem -

de ise, bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi -

lim dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. Oy sa Dar win'in ki -

ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log

Lou is 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 dia sı ar tık ke -

sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se,

Mo le cu lar Evo lu ti on and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel

Dek ker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı

uzun sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar -
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ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi -

le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci,

ün lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl -

lar da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen

mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma -

lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo -

run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne

alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I.

Opa rin, Ori gin of Li fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons,

1953 (Rep rint), s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu -

su nu 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 di a 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 noa sit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de -

ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek

dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya

çı ka cak tı. ("New Evi den ce on Evo lu ti on of Early At mosp he re and

Li fe", Bul le tin of the Ame ri can Me te oro lo gi cal So ci ety, c. 63, Ka sım

1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul -
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lan dı ğı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan -

ley Mil ler, Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bio -

tic Synthe sis of Small Mo le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca

yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı.

San Die go Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü jeo kim ya cı Jef frey 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? (Jef frey

Ba da, Earth, Şu bat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük

bir açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı

yapıların bile olağanüstü derecede kompleks yapılara sahip

olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik

ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en

gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya geti-

rilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la

rast lan tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te -

mel ya pı ta şı olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me

ih ti ma li; 500 ami no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10
950

'de

1'dir. An cak ma te ma tik te 10
50

'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik

ola rak "im kan sız" sa yı lır. Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve

ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi
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ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö -

kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp -

ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir -

ta kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi -

lir. Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ -

rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me -

nin mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı

ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık -

ma za sok mak ta dır. San Die go Ca li for ni a Üni ver si te si'nden ün lü

ev rim ci Prof. Les li e Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim

1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve

nük le ik asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man -

da rast lan tı sal ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı -

dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de

müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar -

la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var -

mak zo run da kal mak ta dır. (Les li e E. Or gel, The Ori gin of Li fe

on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi ken-

dine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldı-

ğını 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
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ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış

ol ma sı dır. Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do -

ğal se lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya

ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le -

rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam

mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha -

yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar

ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi -

len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve

güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge -

yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin

at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti -

ri ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve

Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü -

re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal -

mış tı. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the

First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win,

ken di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La -

marck'a da ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce

ya şa mış olan Fran 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
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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 di a et miş ti. (Char les Dar win,

The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni -

ver sity Press, 1964, s. 184)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi -

li miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son -

ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce

do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir

me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Ne o-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için

1930'la rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Teo ri"yi ya da da ha

yay gın is miy le ne o-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Ne o-Dar wi -

nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola -

rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış

et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la -

rı ek le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmeleri-

ne 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 bozukluk-

lara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir.

Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır:
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Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman

için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene

sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki

ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu

şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der

ola rak mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu

üç özel lik, mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na

ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel -

leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal

bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol saa -

tin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge -

liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya

en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge -

liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han, Ori gins?,

Penns ylva ni a: The Ban ner Of Truth Trust, 1988.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge -

liş ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın

za rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim

me ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la -

rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san -

lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te

tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do -

ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç -

bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me -

ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol -

ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.
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Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id di a et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du -

ğu nun en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır. Evrim teorisinin

bilim dışı iddiasına göre bü tün can lı lar bir bir le rin den tü re miş -

ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir di ğe ri ne

dö nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır. Te -

ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun bir za -

man di li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me iler le miş tir. 

Bu du rum da, id di a edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı -

sız "ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen,

bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı

balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen

özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazan-

mış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş

sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olma-

lıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu

hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler.  

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la -

rın sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol -

ma sı ge re kir. Ve bu garip can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil

ka yıt la rın da rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde

bu nu şöy le açık la mış tır:

Eğer teo rim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-

ge çiş çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış

ol duk la rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu -

lu na bi lir. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of

the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 179)
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Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosilleri-

nin 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 yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle

türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamı-

yoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil

de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız

ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayı-

lamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak

bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka

böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendiril-

miş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu

benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz ola-

caktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya -

nın da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş

form la rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar -

da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak -

si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir

bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir

ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di -

ği miz de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola -
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rak ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de -

ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz. (De rek A.

Ager, "The Na tu re of the Fos sil Re cord", Pro cee dings of the Bri -

tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c. 87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir

ge çiş for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık -

mak ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı,

bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil -

dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir

ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın

tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü

ev rim ci Bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı -

la bi le cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de

ya ta ma men mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık -

mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir

de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı

can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır -

lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or ta ya

çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan

ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce on

Tri al, New York: Pant he on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel

bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin

kö ke ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya -

ra tı lış tır.
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İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri

konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini var-

sayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan

ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edi-

lir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel

"kategori" sayılır:

1- Aus tra 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 "Aus tra 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

Aus tra 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. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To -

wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 75-94; Char les E.

Ox nard, "The Pla ce of Aus tra lo pit he ci nes in Hu man Evo lu ti on: Gro -

unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo"

ya ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di a ya gö re ho mo se ri sin de -

ki can lı lar, Aus tra 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
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ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te

bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat -

la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu -

nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin -

cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren ni e, "Dar -

win's Cur rent Bull dog: Ernst Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık

1992) Ev rim ci ler "Aus tra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo

erec tus > Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her

bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa -

le oan tro po log la rın son bul gu la rı, Aus tra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis

ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem -

ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Wal ker, Sci en ce, c.

207, 1980, s. 1103; A. J. Kel so, Physi cal An tro po logy, 1. bas kı, New

York: J. B. Li pin cott Co., 1970, s. 221; M. D. Lea key, Ol du vai Gor -

ge, c. 3, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü

çok mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an -

der ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan

ya na bu lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id -

di ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni -

ver si te si pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de

bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu

çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi -

nid (in sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne

ol du? Açık tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz.

Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş -
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me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J. Go uld, Na tu ral His -

tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir -

ta kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf

pro pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se -

nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir.

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aus tra 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 Zuc ker man, Be yond The Ivory To wer,

New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)
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İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina -

nan bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi -

çim de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is -

ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı

bir de ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le

özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id di a et mek te -

dir. Do la yı sıy la bu akıl dışı id dia ya 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 dia yı on lar adı -

na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın -

da bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum

gi bi ele ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart -

lar da bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge -

rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı -

şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te dik le ri ka dar da

(bir te ki nin bi le rast lan tı sal oluş ma ih ti ma li 10
-950

olan) pro te in

dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver -
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sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril -

le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun -

lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö -

bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin

ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın

var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best

ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le

bir can lı çı kar ta maz lar.

Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan -

la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri,

muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun -

la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus

kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil -

yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da

bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re -

si ni bi le el de ede mez ler. Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya

ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve -

re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka ka rar lar

alıp, elek tron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı

bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar.

Mad de, an cak Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id di a 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 dia lar 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.
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Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di -

ğer ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su -

na kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti -

na ya ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan

elek trik 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 elek trik

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
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gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi

iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma -

ya, gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç

bo yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük

tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni

bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan

de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve

ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da

mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me -

ka niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id di a 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 elek trik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir.

Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma

mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi -

bi se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar

gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men
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en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir

or kes tra 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 elek tro 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.
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Bey nin İçin de Gö ren ve 
Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni -

le ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elek trik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo -

kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir

bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li

ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elek trik sin -

yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? Bey -

nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al -

gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si -

nir hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den

iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la -

ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın

ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze,

se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de

dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki

bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç

bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran yü ce Al lah'ı dü -

şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul -

gu lar la açık ça çe li şen bir id di a ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te -

ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id dia sı bi li me ay kı rı dır, öne
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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 prio ri' (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

prio ri' 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. (Ric -

hard Le won tin, "The De mon-Ha un ted World", The New York

Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, s. 28)
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Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğru-

na yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma,

maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle

de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır.

Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların,

zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, bali-

naların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle,

yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden

oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime

aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın

apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı

kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler.  

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 di a

ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük

bir va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du -

ran ve bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den,
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bu luş lar ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te -

in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes -

ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı -

nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma

id dia ya ina nan lar bi lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü, eği tim li

in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en

bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak -

tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan

alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri -

nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan ger çek le ri gör -

me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id di a da ha yok tur. Bu,

Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap -

ma sın dan, Hz. İb ra him'in kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra,

Hz. Mu sa (as)’ın kav mi nin içinden bazı insanların al tın dan yap -

tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al maz bir

kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Al lah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği

bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın ka pa na ca ğı nı

ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir çok aye -

tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da,
on lar için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın
kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin
üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır.
(Ba ka ra Su re si, 6-7)
… 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)
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Al lah, Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler

bi le inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or -
dan yu ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz
dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz"
di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol -

ma sı, in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150

yıl dır bu bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya -

cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç

in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do -

lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya -

nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la

bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu -

ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için

uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve

sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di -

ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan

ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz.

Mu sa ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te -

dir. Hz. Mu sa, Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu -

sa'ya, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer -

de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa, bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da,

bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re -

der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet ler şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in -
san la rın göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te
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dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol -

du lar. (Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca -

lar"la - Hz. Mu sa (as) ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep -

si ni bü yü le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz.

Mu sa (as)'ın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayette

bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O

da fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk -

la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni

bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz

kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler

ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye -

rek et ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu -

nun an la şıl ma sı ile, söz ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir.

Gü nü müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da

son de re ce saç ma id di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha -

yat la rı nı ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger -

çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da"

kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. 

Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist

bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm

Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu

şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar -

da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük es pri mal ze me -

le rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka -
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dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka -

bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge rid -

ge, The End of Chris ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980,

s.43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te

in san lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve

ev rim te ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid -

det li bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük

bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk -

ma ya baş la mış tır. 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)


