










YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Anka-

ra'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Fel-

sefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi

konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekar-

l›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k

ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k

bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygamberin

hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden olufl-

turulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kulla-

n›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-

› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbi-

ya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve

Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sis-

temlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar›

tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet

ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas›

olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›r-

mak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular

üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin

çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler

önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindis-

tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonez-

ya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹span-

ya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya,

Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar

dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤e-

niyle okunmaktad›r. ‹ngilizce,

Frans›zca, Almanca, ‹tal-



yanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygur-

ca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da

kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta

kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda

genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insa-

n›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Ki-

taplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve sa-

mimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki

etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r.

Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist

felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savu-

nabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inat-

la savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc›

ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklan-

maktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca

Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve ya-

y›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görme-

lerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de,

çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karma-

fla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve

keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve

zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi

gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu ko-

nuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çü-

rütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiye-

tin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektik-

leri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n

yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve

Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dün-

yan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla orta-

m› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›l-

mas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n iz-

niyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk

ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.



Okuyucuya
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n

nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve
dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n›
kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir al-
datmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hiz-
metin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek
bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de ol-
sa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitapla-
r›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetleri-
ni ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular,
okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmi-
fle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m saye-
sinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddet-
me konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçekler-
den etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›-
l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir
grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübele-
rini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve
okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitapla-
r›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için
en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesi-
dir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebep-
leri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve
okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser ol-
du¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak biriki-
minin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara
dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara,
burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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Sizden önceki nesillerden onlardan

kurtard›¤›m›zdan pek az› d›fl›nda yeryüzünde

bozgunculu¤u önleyecek fazilet sahibi kifliler

bulunmal› de¤il miydi? Zulmedenler ise, içinde

bulunduklar› refah›n pefline düfltüler.

Onlar, suçlu-günahkarlard›.

(Hud Suresi, 116)
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ir ayette "Sevdi¤iniz fleylerden

infak edinceye kadar  asla iyi-

li¤e eremezsiniz..." (Al-i ‹mran

Suresi, 92) hükmüyle önemli bir

gerçek bildirilmifltir. ‹nsanlar›

gerçek anlamda iyili¤e ulaflt›racak olan en temel

ahlak özelliklerinden biri "fedakarl›k"t›r. Feda-

karl›k; insan›n sahip oldu¤u, sevdi¤i, de¤er verdi-

¤i fleylerden hiç düflünmeden ve seve seve feragat

edebilmesidir. ‹nand›¤› de¤erler ya da sevdi¤i in-

sanlar u¤runa gerekti¤inde her türlü zorluk ve s›-

k›nt›y› göze alabilmesi, bu konuda elinden gele-

nin en fazlas›n› yapabilecek flevk, azim ve iradeyi

kendisinde bulabilmesidir. Kendi menfaatleriyle,

inand›¤› de¤erler ya da sevdi¤i insanlar›n menfa-

atleri aras›nda seçim yapmas› gerekti¤inde kendi

ç›karlar›ndan vazgeçebilmesi, bu u¤urda maddi

manevi her türlü özveride bulunabilmesidir. 

Ancak insan nefsi bencillik, egoistlik gibi çe-

flitli kötü ahlak özelliklerine yatk›n bir yap›da ya-

rat›lm›flt›r. Nefsini e¤itmedi¤i takdirde, bu bencil-

ce duygular kiflinin tüm ahlak›na hakim olur.

Böyle bir kifli ise genellikle herkesten çok hatta

ço¤u zaman yaln›zca kendisini düflünür. Kendisi



için daima herfleyin en iyisini, en güzelini, en mükemmelini ister. Ona

karfl› herkesin olabildi¤ince anlay›fll› ve özverili bir yaklafl›m içerisin-

de olmas›n› bekler. Herhangi bir zorlukla karfl›laflt›¤›nda, çevresindeki

insanlar›n kendisi için her türlü risk ve s›k›nt›y› göze almalar›n›; ken-

di menfaatlerinden ödün verme pahas›na da olsa, ona destek olmala-

r›n› bekler. ‹çten içe hep kendi istek ve ç›karlar›n› korumak, kendi ra-

hat›n› ve konforunu sa¤lamak ister. Aksi bir durumda ise, -ç›karlar›n›

korumak ve kendisine bir zarar gelmesini engellemek ad›na- de¤er

verdi¤i pek çok fleyi gözden ç›karabilecek bir tav›r gösterebilir. Allah

Kuran'da insan›n nefsinde var olan bu tutku derecesindeki bencillik

duygusunu flöyle bildirmifltir:

Gerçekten, insan, 'bencil ve haris' olarak yarat›ld›. Kendisine

bir fler (kötülük) dokundu¤u zaman feryad› basar. Ona bir ha-

y›r dokundu¤unda engelleyici olur (veya cimrilik eder). (Me-

aric Suresi, 19-21)

Nefsin bu zay›fl›¤›ndan kurtulmak, iman› kavramak ve Kuran

ahlak›n› yaflamakla mümkün olur. Kuran'da bildirilen gerçekleri ve

Allah'›n emretti¤i ahlak anlay›fl›n› kavrayan bir kimse, hayat›n›n her

an›nda fedakarl›k gösterebilecek bir ahlaka ulaflabilir. Çünkü Allah,

"... Kim nefsinin bencil-tutkular›ndan (ya da cimri tutumundan) koru-

nursa; iflte onlar, felah (kurtulufl) bulanlard›r." (Te¤abün Suresi, 16)

ayetiyle dünyada ve ahirette insanlar› kurtulufla yöneltecek olan tavr›n,

nefislerinin bu kötü özelli¤inden sak›nmak oldu¤unu bildirmifltir. 

Allah, insan›n nefsini kötülüklerden sak›nd›rabilmesi ve Allah'›n

be¤endi¤i ahlaka ulaflabilmesi için vicdan› yaratm›flt›r. Vicdan›n sesi,

insana her türlü kötülükten sak›nman›n ve iyili¤e ulaflman›n yollar›n›

gösterir. ‹man eden bir insan›n kalbindeki derin Allah sevgisi ve güçlü

Allah korkusu, onu nefsinin kötülüklerine yenik düflmekten al›koyar.

Böyle bir insan, dünya hayat›nda as›l bulunufl amac›n›n Allah'›n r›za-
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s›n› kazanmak oldu¤unu bilerek, hayat›n›n her an›nda Rabbimiz'in

hoflnut olaca¤› davran›fllarda bulunmaya çal›fl›r. Dünya hayat›n›n çok

k›sa sürece¤ini, insan›n as›l olarak sonsuz ahiret hayat› için çaba har-

camas› gerekti¤ini bilir. Burada elde edilen tüm menfaatlerin gelip ge-

çici oldu¤unu, ard›ndan ise Allah'›n huzuruna var›p hesap verece¤ini

unutmaz. Dünya hayat›nda Allah'›n r›zas›, rahmeti ve cenneti yerine,

nefsini ve ç›karlar›n› korumay› hedefleyen insanlar›n ise ahirette son-

suz bir azapla karfl›laflabileceklerinin bilincindedir. Aksinde ise, gös-

terdi¤i fedakarane ahlaka karfl›l›k, Allah kendisini dünyada iyilik ve

güzellikle mükafatland›racak, ahirette de sonsuza dek benzersiz ni-

metlerle ödüllendirilecektir. Allah, güzel davran›fllarda bulunanlar›

Kuran'da flöyle müjdelemektedir:

Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlas› vard›r. Onlar›n yüzle-

rini ne bir karart› sarar, ne bir zillet, iflte onlar cennetin halk›-

d›rlar; orada süresiz kalacaklard›r. (Yunus Suresi, 26)

Böylece Allah, dünya ve ahiret sevab›n›n güzelli¤ini onlara

verdi. Allah iyilikte bulunanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 148)

... Kim dünyan›n yarar›n› (sevab›n›) isterse ona ondan veririz,

kim ahiret sevab›n› isterse ona da ondan veririz. Biz flükreden-

leri pek yak›nda ödüllendirece¤iz. (Al-i ‹mran Suresi, 145)

Fakat fedakarl›k denince akla, sadece insan›n maddi an-

lamda sahip olduklar›n›n bir k›sm›n› ya da ihtiyac›ndan faz-

las›n› baflkalar›na vermesi gelmemelidir. Fedakarl›k mü-

minin hayat›n›n tümüne hakim olan ve inanc›n›n gü-

cünden kaynaklanan bir hayat fleklidir. Bu fedakar-

l›k ruhu, kiflinin çevresindeki her konu-

ya karfl› vicdani bir du-
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yarl›l›k içerisinde olmas›n› gerektirir. Fedakarl›k, insan›n karfl›laflt›¤›

toplumsal sorunlardan, dünyan›n dört bir yan›nda zulüm ve eziyet

gören, açl›k çeken, ihtiyaç içerisindeki insanlara kadar olabilecek her

konuda kendisini sorumlu hissetmesi ve tüm bunlara çözüm getirme-

yi hedeflemesidir. "Nas›l olsa bu konulara çözüm getirebilecek imkan

ve güç sahibi pek çok insan var; onlar düflünsünler, onlar ilgilensinler"

demeden, akl›n› ve vicdan›n› olabilecek en yüksek seviyede kullanma-

s›d›r. Allah'›n "Sizden önceki nesillerden onlardan kurtard›¤›m›zdan

pek az› d›fl›nda yeryüzünde bozgunculu¤u önleyecek fazilet sahibi

kifliler bulunmal› de¤il miydi? Zulmedenler ise, içinde bulundukla-

r› refah›n pefline düfltüler. Onlar, suçlu-günahkarlard›." (Hud Suresi,

116) ayetiyle bildirdi¤i "fazilet sahibi kifliler"den olman›n iman eden,

vicdan›n›n sesini dinleyen, Allah'tan korkan her Müslüman›n üzerinde

bir yükümlülük oldu¤unu bilerek hareket etmesidir.  

Bu kitapta fedakarl›k kavram›n›, tüm bu yönleriyle ele alarak, fe-

dakarl›¤›n müminlerin yaflamlar›n›n her an›na hakim olmas› gereken

en önemli ahlak özelliklerinden biri oldu¤unu, Allah'›n r›zas›n› kaza-

nabilmek için Kuran'da bildirilen bu ahlak anlay›fl›n›n tam olarak ya-

flanmas› gerekti¤ini anlataca¤›z. Müslümanlar›n çok güçlü bir fedakar-

l›k anlay›fl› içerisinde hay›rlarda yar›flmalar›n›n ve bu özellikleriyle

birbirlerine örnek olmalar›n›n hem dünyada hem de ahirette çok büyük

hay›rlara vesile olabilece¤i aç›kt›r. 

Dünya hayat›n›n geçici menfaatlerini Allah'›n r›zas›na tercih ede-

rek fedakarl›ktan kaç›nanlar ise, er ya da geç, dünyada ve ahirette bü-

yük bir kayba u¤rayacaklard›r. Biz de bu kitapta bu konunun önemini

hat›rlatacak ve vicdan sahibi tüm Müslümanlar› Rabbimiz'in "De ki:

"fiüphesiz benim namaz›m, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemle-

rin Rabbi olan Allah'›nd›r." (Enam Suresi, 162) ayetiyle bildirdi¤i gibi

fedakarane bir yaflam sürmeye davet edece¤iz. 
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ir kimsenin iman›n›n, Allah'a

olan ba¤l›l›¤›n›n, sevgisinin ve

korkusunun derecesini ancak

Allah bilebilir. Kuran'da bu ger-

çek "... O, gizli tuttuklar›n› da,

aç›¤a vurduklar›n› da bilir. Çün-

kü O, sinelerin özünde sakl› duran› bilendir."

(Hud Suresi, 5) ayetiyle bildirilmifltir. ‹nsanlar ise

bir kiflinin iman› ve Allah korkusu hakk›nda ancak

d›fltan gördükleri baz› alametlere göre bir kanaate

varabilirler. Bu alametlerin neler oldu¤unu da

Allah Kuran ayetleriyle bildirmifltir. Kuran'da bil-

dirilen ibadetleri eksiksiz olarak yerine getirmek,

Allah'›n sak›n›lmas›n› bildirdi¤i tav›rlardan sak›-

n›p, O'nun raz› olaca¤› ahlak›, gücünün yetti¤inin

en fazlas›yla yaflamaya çal›flmak, kiflinin ihlas›n›n

ve takvas›n›n önemli göstergelerindendir. 

Allah Kuran'›n pek çok ayetinde, iman ettikle-

rini söyledikleri halde kalplerinde gerçek iman›

yaflamayan samimiyetsiz insanlar hakk›nda bilgi

vermifltir. Bu kimseler, belirli konularda müminle-

rin tav›rlar›na benzer davran›fllarda bulunabilirler.

Kuran'da belirtilen baz› ibadetleri yerine getirebi-

lir, Allah'›n sak›n›lmas›n› bildirdi¤i konular›n baz›-

lar›na dikkat ederek müminlere benzer bir yaflam



tarz› sürebilirler. Ancak bir de baz› mümin özellikleri vard›r ki, bunlar

bir insan›n gerçekten samimi olarak iman edip etmedi¤ini ortaya ko-

yar ve bunlar›n taklidi olarak yaflanmas› pek mümkün de¤ildir. Kesin

bir kararl›l›kla ve hiçbir flart koflmadan yaflan›lan fedakarl›k bu ahlak

özelliklerinden biridir. Pek çok konuda müminleri taklit edebilen, an-

cak samimi iman› gere¤i gibi yaflamayan bu insanlar, yaln›zca Allah'›n

r›zas›n›, sevgisini ve ahireti hedefleyerek fedakarl›kta bulunmalar› ge-

rekti¤inde buna güç yetiremezler. Kimi zaman insanlara gösterifl yapa-

bilmek, kimi zaman gerçek ahlak anlay›fllar›n› gizleyebilmek kimi za-

man da çeflitli menfaatler elde edebilmek için fedakarl›k görüntüsün-

de çeflitli giriflimlerde bulunabilirler. Ancak karfl›l›¤›nda hiçbir menfa-

at elde edemeyeceklerinden emin olduklar›nda bu konudaki isteksiz-

likleri ciddi flekilde dikkat çeker. Özellikle de kendi aç›lar›ndan bir

menfaat kayb› söz konusu oldu¤unda, maddi ya da manevi aç›dan bir

zarara u¤rayacaklar›n› düflündüklerinde, yaln›zca iman›n kazand›ra-

bildi¤i bu gücü kendilerinde bulamamakta ve böylece samimiyetsiz-

likleri ortaya ç›kmaktad›r. 

‹man edenler için ise, Allah için fedakarl›k gösterebilecekleri bir

durumla karfl›laflmak, imanlar›n› ve samimiyetlerini gösterebilecekleri

çok de¤erli f›rsatlard›r. Onlar, insan›n nefsiyle çat›flan, zorluk ya da s›-

k›nt›ya girmesini, sab›r göstermesini, çaba harcay›p menfaatlerinden

ödün vermesini gerektiren ortamlar›n, Allah'›n özel olarak yaratt›¤› hik-

metli olaylar oldu¤unu bilirler. Dünya hayat›n›n Allah'›n hoflnutlu¤unu

kazanabilmeleri için yarat›lm›fl k›sa ve geçici bir imtihan ortam› oldu¤u-

nun bilinciyle hareket eder, bu nedenle as›l olarak Allah'›n r›zas›n› ve

ahiret kazanc›n› isterler. Allah Kuran'da dünya hayat› ile ilgili gerçe¤i

flöyle bildirmektedir: 

"Bu dünya hayat›, yaln›zca bir oyun ve '(e¤lence türünden) tut-

kulu bir oyalanmad›r'. Gerçekten ahiret yurdu ise, as›l hayat

18

Kuran Ahlak›nda Fedakarl›¤›n Önemi



odur. Bir bilselerdi." (Ankebut Suresi, 64) 

Allah diledi¤ine r›zk› geniflletir-yayar ve daralt›r da. Onlar ise

dünya hayat›na sevindiler. Oysaki dünya hayat›, ahirette(ki s›-

n›rs›z mutluluk yan›nda geçici) bir meta'dan baflkas› de¤ildir.

(Rad Suresi, 26)

Size verilen herhangi bir fley, dünya hayat›n›n meta› (k›sa süre-

li faydalanmas›)d›r. Allah Kat›nda olan ise, daha hay›rl› ve da-

ha süreklidir. (Bu da) iman edip Rablerine tevekkül edenler

içindir; (fiura Suresi, 36)

Allah dünya hayat›nda insanlar› türlü olaylarla denemektedir. Böy-

lece Allah'›n r›zas›n›, rahmetini ve cennetini üstün tutanlarla nefislerine

yenilenler ortaya ç›kmaktad›r. Bunun için "Her nefis ölümü tad›c›d›r.

Biz sizi, flerle de, hay›rla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize

döndürüleceksiniz." (Enbiya Suresi, 35) ayetiyle bildirildi¤i gibi, Allah

insan› kimi zaman çeflitli nimetlerle, kimi zaman da çeflitli zorluklarla

imtihan etmektedir. Allah Kuran'da dünya hayat›n›n yarat›l›fl amac›n› flu

flekilde haber vermektedir:

O'nun arfl› su üzerinde iken amel bak›m›ndan hanginizin daha

iyi oldu¤unu denemek için gökleri ve yeri alt› günde yaratan

O'dur... (Hud Suresi, 7)

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

(ve güzel) olaca¤›n› denemek için ölümü ve hayat› yaratt›. O,

üstün ve güçlü oland›r, çok ba¤›fllayand›r. (Mülk Suresi, 2)

Allah'›n yaratt›¤› bu imtihan ortam›nda makbul olan, insan›n gü-

cünün yetti¤i en son noktaya kadar samimiyetle çaba göstermesi ve

Allah'›n raz› olaca¤› ahlak› yaflayabilmek için her türlü fedakarl›¤› gö-

ze almas›d›r. Kuran'da as›l büyük fazl›n (lütuf, ihsan) "hay›rlarda yar›-

fl›p öne geçmek" oldu¤u flöyle bildirilmifltir:
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Sonra Kitab'›

kullar›m›zdan

seçtiklerimize mi-

ras k›ld›k. Art›k on-

lardan kimi kendi

nefsine zulmeder, ki-

mi orta bir yoldad›r,

kimi de Allah'›n iz-

niyle hay›rlarda yar›fl›r öne geçer.

‹flte bu, büyük fazl›n kendisidir. (Fa-

t›r Suresi, 32)

... E¤er Allah dileseydi, sizi bir tek

ümmet k›lard›; ancak (bu,) verdikle-

riyle sizi denemesi içindir. Art›k ha-

y›rlarda yar›fl›n›z. Tümünüzün dönü-

flü Allah'ad›r. Hakk›nda anlaflmazl›¤a düfltü¤ünüz

fleyleri size haber verecektir. (Maide Suresi, 48)

Allah'›n r›zas›n› kazanabilmek için hay›rlarda yar›flan bir insan,

imtihan olarak karfl›s›na ç›kan tüm olaylarda büyük bir flevk, irade ve

fedakarl›k ruhu içerisinde hareket eder. Bu samimi ve ihlasl› tav›r,

iman eden kiflinin, beraberinde daha pek çok güzel ahlak özelli¤i ka-

zanmas›n› sa¤lar. Fedakar olan bir insan ayn› zamanda tevekküllü, tes-

limiyetli, cesaretli, sab›rl›, merhametli, yard›msever, hoflgörülü, ince dü-

flünceli ve flükredici bir ahlaka sahip olur. Bu kifli, dünya hayat›ndan ya

da nefsinin isteklerinden yana bir h›rs ve tutku içerisinde olmad›¤›n›,

yaln›zca Allah'›n r›zas›n›, rahmetini ve cennetini hedefledi¤ini aç›kça or-

taya koymufltur. Allah'a derin bir sevgi ve sayg› dolu bir korku ile ba¤l›

oldu¤unu, bu sevgisinden dolay› kendi ç›karlar›ndan hiç düflünmeden

vazgeçebildi¤ini göstermifltir. 
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Büyük ‹slam alimlerinden ‹mam Gazali, Allah'›n r›zas›, sevgisi ve

sonsuz cenneti yan›nda dünya hayat›n›n ne kadar de¤ersiz kald›¤›n›

ve Allah'›n r›zas›n› tercih eden bir kiflinin ne kadar büyük mükafatlara

lay›k görülece¤ini flöyle bir örnekle anlatm›flt›r:

Bir kimsenin çok k›ymetli ve nefis bir mücevheri oldu¤unu düflünelim.
Bunu yüklü bir bedel karfl›l›¤›nda satmas› mümkün iken götürüp bir-
kaç kurufla satsa; bu davran›fl o kifli için büyük bir zarar ve muazzam
bir aldanma olmaz m›? Ayn› zamanda bu davran›fl himmetinin (eme-
¤inin) düflüklü¤üne, görüflünün zay›fl›¤›na ve akl›n›n k›t oldu¤una de-
lalet etmez mi?

‹flte bir kulun alemlerin Rabbinden alaca¤› r›za, mükafat, övgü ve se-
vap ile yetinmeyerek bunun yan›nda insanlardan elde edece¤i övgü ve
dünyal›klar, milyonlara hatta dünya ve içindekilerden daha fazlas›na
nisbetle bir kurufl kadar bile de¤er ifade etmez. O halde, flu de¤ersiz
dünyal›klar karfl›l›¤›nda Allah Teala'n›n Yüce ve de¤erli ikramlar›n›
kaybetmek apaç›k bir aldan›fl de¤il midir?

E¤er bu de¤ersiz dünyal›klar sana mutlaka gerekli ise, sen yine de ahi-
rete yönel; göreceksin ki dünya da peflinden gelecektir. Sen sadece Rab-
binin r›zas›n› talep et, o da iki cihan›n da sahibi olan Yüce Zat't›r. 

Resullullah (s.a.v.) da flöyle buyuruyor: "fiüphesiz ki Allah Teala ahi-
rete ait bir amel karfl›l›¤›nda dünyal›k verir; fakat dünyal›k bir amel
karfl›l›¤›nda ahireti vermez!" (Suyuti, Münavi)

Öyleyse amelleri halis niyetle s›rf Allah r›zas› için yapan ve himmeti-
ni ahireti kazanmak için sarf eden kimse hem dünyas›n› ve hem de ahi-
retini mamur etmifl (kalk›nd›rm›fl) olur. E¤er dünyaya yönelirse ahire-
tini kaybetti¤i gibi, belki de arzu etti¤i dünyal›klara da nail olamaz (sa-
hip olamaz). Nail olsa (sahip olsa) bile o dünyal›klar elinde baki kalmaz.
Sonunda hem dünyada hem de ahirette hüsrana u¤rayanlardan olur. 1
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Müminler Allah'›n Hoflnutlu¤unu
Kazanmay› Herfleyin Üzerinde
Tutar; Nefislerinin Ç›karlar›n›
Allah'›n R›zas›na De¤iflmezler

Kuran ahlak›n› yaflamayan kimseler, nefislerini sahiplenmeleri ve

koruyup kollamalar› gereken bir varl›k olarak görürler. Var güçleriyle

onu desteklemeye, onun isteklerini yerine getirmeye ve savunuculu¤u-

nu yapmaya çabalarlar. Tüm yaflamlar›n›; ideallerini, dostluklar›n›, ha-

yata bak›fl aç›lar›n› nefislerinin talepleri do¤rultusunda yönlendirirler.

Nefislerini, adeta itaat edip tabi olmakla, ne isterse yerine getirmekle yü-

kümlü olduklar› bir güç gibi görürler. Ona uyduklar› takdirde mutlu

olabileceklerine inan›rlar.

Oysa bu düflünceler çok yanl›fl bir inanca dayanmaktad›r. Allah

Kuran'da nefsin gerçek konumunu ve insanlar› nas›l bir sona do¤ru

sürükleyece¤ini bildirmifltir. "Ben nefsimi temize ç›karamam. Çünkü

gerçekten nefis, -Rabbimin kendisini esirgedi¤i d›fl›nda- var gücüy-

le kötülü¤ü emredendir..." (Yusuf Suresi, 53) ayetiyle bildirildi¤i gibi,

nefis Allah'›n dilemesi d›fl›nda insan› daima kötülü¤e sevk eder. Bu ne-

denle insan ona uyarak de¤il, tam tersine ancak ondan sak›narak mut-

lulu¤a ve huzura kavuflabilir. ‹nsan›n nefsini sahiplenip, adeta bir kö-

le gibi onun isteklerine boyun e¤mek yerine, nefsini kendi buyru¤u al-

t›na almas› ve onu istedi¤i gibi yönlendirmesi gerekir. 

Nefis pek çok kötülükle birlikte yarat›lm›flt›r, as›l olan vicdan›n

sesini dinleyip iyilikten yana hareket etmektir. Aksinde nefsi kifliye

Allah'›n raz› olmayaca¤› bir ahlak› benimsetecek, dünyada ve ahirette

onu büyük bir hüsrana sürükleyecektir. Nefsini e¤itebilmesi için ise,

Allah insan›n vicdan›na her türlü kötülükten sak›nman›n ve iyili¤i ya-
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flaman›n yollar›n› ilham etmifltir. Kuran'da insan›n kurtulufl yolu flöy-

le haber verilmektedir:

Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene', Sonra ona fücu-

runu (s›n›r tan›maz günah ve kötülü¤ünü) ve ondan sak›nma-

y› ilham edene (andolsun). Onu ar›nd›r›p-temizleyen gerçek-

ten felah bulmufltur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla)

örtüp-saran da elbette y›k›ma u¤ram›flt›r. (fiems Suresi, 7-10)

‹man edenler Kuran'› kendilerine rehber edindikleri için bu

önemli gerçe¤in fark›ndad›rlar. Bu nedenle daima vicdanlar›n›n sesine

uyarlar. Derin iman sahibi olmayan insanlar ise, bu gerçe¤i bilmeleri-

ne ra¤men kimi zaman nefislerinin isteklerine yenik düflebilirler. Bu-

nun sonucunda dünya hayat›na iliflkin baz› konular onlar için Allah'›n

r›zas›n› kazanmaktan daha önemli hale gelir. ‹yi bir ifl sahibi olmak, iyi

bir evlilik yapabilmek, iyi bir arkadafl çevresi edinip itibar kazanabil-

mek, zengin olup lüks bir yaflam sürebilmek, dünya hayat›n›n tüm ni-

metlerinden olabildi¤ince faydalanabilmek gibi konular bu insanlar›n

as›l yaflama amaçlar› olabilir. Burada yanl›fl olan, söz konusu insanla-

r›n bu konular› Allah'›n r›zas›n› kazanmaktan daha önemli görmeleri,

tüm bunlar› Allah'›n hoflnutlu¤una tercih etmeleridir. Yoksa elbette ki

tüm bu say›lanlar insanlar›n dünya hayat›nda meflru olarak sahip ola-

bilecekleri fleylerdir. 

Bu bak›fl aç›s›na sahip olan insanlar genelde Allah'a, ahirete ve he-

sap gününe iman etmezler. Yaln›zca dünya hayat›ndan istifade ederek

nefislerini hoflnut edebilmek için yaflarlar. Kimi insanlar ise kalplerin-

de dünya hayat›na ve nefislerine karfl› ciddi bir ba¤l›l›k oldu¤u halde,

bunu insanlardan gizlemek isterler. Allah'a iman ettiklerini, dünya ha-

yat›ndaki as›l amaçlar›n›n Allah'›n r›zas›n› kazanmak oldu¤unu söyler,

tüm çabalar›n›n bunun için oldu¤unu öne sürerler. Belki birçok konu-

da Kuran ahlak›na benzer tav›rlar sergileyebilirler ama, nefislerinin is-
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tekleriyle çat›flt›klar›nda hemen gerçek yüzlerini gösterirler. Çünkü

gerçekte Kuran ahlak›n›, ancak "ç›karlar›yla çat›flmad›¤› sürece ve

menfaatlerinin izin verdi¤i ölçüde" yaflamaktad›rlar. 

Günlük hayatta bu durumun çeflitli örneklerine rastlayabilmek

mümkündür. Örne¤in gelecek endiflesine kap›lan bir kimse, dünya ha-

yat›nda kendisinin ve ailesinin maddi ya da manevi ç›karlar›n› garan-

ti alt›na almas›n›n, Allah'›n r›zas›n› kazanmaktan daha önemli oldu¤u-

nu düflünür. Kuran ahlak›na uygun bir çaba içerisinde olmas› gerekir-

ken, flahsi ç›karlar›n› daha önemli görebilir. Gerçek anlamda iman et-

meyen ve Allah'›n r›zas› yerine kendi menfaatlerini gözeten bu gibi sa-

mimiyetsiz insanlar›n ruh haline Kuran'da flöyle dikkat çekilmifltir:

‹flte kalplerinde hastal›k olanlar›: "Zaman›n, felaketleriyle aley-

himize dönüp bize çarpmas›ndan korkuyoruz" diyerek arala-

r›nda çabalar yürüttüklerini görürsün. Umulur ki Allah, bir fe-

tih veya Kat›ndan bir emir getirecek de, onlar, nefislerinde giz-

li tuttuklar›ndan dolay› piflman olacaklard›r. (Maide Suresi, 52)

Bu ahlaktaki bir kifli her iflin Allah'›n kontrolünde ve ancak O'nun

izniyle gerçekleflti¤ini düflünmez. Oysa flu anda oldu¤u gibi gelecekte

de karfl›s›na ç›kacak olan her olay, ancak Allah'›n izniyle yaflanacakt›r.

‹nsan ne tedbir al›rsa als›n, ne kadar çok çaba harcarsa harcas›n, e¤er

bir zorlukla karfl›laflacaksa bunu engellemeye gücü yetmeyecektir;

Allah dilediyse bu olay yaflanacakt›r. Ayn› flekilde e¤er bir iyilikle karfl›-

laflacaksa, bunu da engellemeye kimsenin gücü yetmeyecek ve bu iyilik

Allah'›n dilemesiyle gerçekleflecektir. 

Bu gerçe¤in fluurunda olan bir insan, dünya hayat›ndan ve gele-

ce¤inden yana hiçbir endifleye kap›lmaz. Samimi oldu¤u, daima

Allah'›n r›zas›n› gözetti¤i sürece, Allah'›n yard›m›, rahmeti ve deste¤i

Allah'›n izniyle mutlaka onunla birlikte olacakt›r. Allah Kuran'da iman

edenlere bu rahmetini "... Allah Kendi (dini)ne yard›m edenlere ke-
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sin olarak yard›m eder..." (Hac Suresi, 40) ayetiyle müjdelemifltir. Tüm

nimetleri kendisine ulaflt›racak olan›n yaln›zca Allah oldu¤unu unu-

tan bir kimse ise, bunlar› kendi çabas›yla elde edebilece¤ini düflünüp

dünyan›n peflinde koflmakla büyük bir yan›lg›ya kap›l›r. 

Samimi iman eden kimseler için, hayatlar› boyunca karfl›laflacak-

lar› hiçbir olay, Allah'›n r›zas›n› kazanmaktan daha öncelikli olamaz.

Ne dünya mal›, ne gelecek kayg›s›, ne zenginlik, ne de makam ve iti-

bar gibi konular onlar için Allah'›n be¤endi¤i ahlak› yaflamaktan daha

önemli de¤ildir. Bu amaçlar› u¤runda, zorluk ya da s›k›nt› içerisine

girmeleri gerekse dahi asla taviz vermezler. Allah'›n r›zas›n› kazanabil-

mek için her türlü fedakarl›¤› seve seve göze al›rlar. Allah'›n dostlu¤u-

nun, sevgisinin ve rahmetinin, dünya hayat›n›n hiçbir nimetiyle k›yas-

lanamayacak ve hiçbir fleye de¤iflilemeyecek kadar büyük ve de¤erli

nimetler oldu¤unun fark›ndad›rlar. Kuran'da müminlerin bu vas›flar›

flöyle bildirilmektedir:

De ki: "fiüphesiz benim namaz›m, ibadetlerim, dirimim ve ölü-

müm alemlerin Rabbi olan Allah'›nd›r." (En'am Suresi, 162)

Hiç flüphesiz Allah, müminlerden -karfl›l›¤›nda onlara mutlaka

cenneti vermek üzere- canlar›n› ve mallar›n› sat›n alm›flt›r. On-

lar Allah yolunda savafl›rlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,)

Tevrat'ta, ‹ncil'de ve Kuran'da O'nun üzerine gerçek olan bir va-

addir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir?

fiu halde yapt›¤›n›z bu al›flveriflten dolay› sevinip-müjdelefliniz.

‹flte 'büyük kurtulufl ve mutluluk' budur. (Tevbe Suresi, 111)

Bir baflka ayette ise, salih müminlerin Rabbimiz'in r›zas›n› kaza-

nabilmeyi nefislerinin isteklerinden üstün tuttuklar› bildirilmektedir :

‹nsanlardan öylesi vard›r ki, Allah'›n r›zas›n› ara(y›p ka-

zan)mak amac›yla nefsini sat›n al›r. Allah, kullar›na karfl› flef-

katli oland›r. (Bakara Suresi, 207)
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Müminler ayetlerde belirtildi¤i gibi Allah'›n r›zas›n› kazanabil-

mek için gerekti¤inde hiç düflünmeden herfleyden feragat edebilirler.

Allah'›n ahirette kendilerini, herfleyin daha güzeliyle mükafatland›ra-

ca¤›n› bilir, dünya hayatlar›n› hiçbir zaman için kendi ç›karlar›, rahatla-

r› peflinde koflarak geçirmezler. Yapt›klar› fedakarl›klar karfl›s›nda da

insanlardan yana hiçbir karfl›l›k beklemez, yaln›zca Allah'›n r›zas›n› ka-

zanmay› umarlar. Kuran'da müminlerin bu ahlak› flöyle bildirilmifltir:

Biz size, ancak Allah'›n yüzü (r›zas›) için yediriyoruz; sizden

ne bir karfl›l›k istiyoruz, ne bir teflekkür. (‹nsan Suresi, 9)

Müminlerin Fedakarl›k
Göstermelerini Gerektirebilecek

Durumlar

Allah dünya hayat›n› bir imtihan ortam› olarak yaratm›fl ve insan-

lar› "hay›r ve flerle" deneyece¤ini bildirmifltir. Bu nedenle insan yaflad›-

¤› süre boyunca hiç beklemedi¤i bir anda çok flafl›rt›c› olaylarla karfl›-

laflabilir. Kiflinin böyle ani durumlarda da güzel ahlak gösterebilmesi,

Kuran ahlak›na uygun tav›rlar sergileyebilmesi ancak samimi imana

sahip olmas›yla mümkün olur. Kalbindeki Allah korkusu ve derin

iman, hiç beklemedi¤i, daha önce hiç tecrübe etmedi¤i olaylar karfl›-

s›nda da en do¤ru olan tavr› gösterebilmesini sa¤lar. Temelde bu inanç

yaflanmad›¤› takdirde ise, kifli ancak belirli konularda ve belirli flartlar

alt›nda fedakarl›kta bulunabilir. Örne¤in insanlar›n gözünde bir itibar

kazanaca¤›n› düflündü¤ünde ya da bir ç›kar elde edece¤ini umdu¤un-

da fedakarl›k yapabilir. Ama beklenmedik anlarda ortaya ç›kan, ken-

disini zora sokacak ya da zarara u¤ratacak bir durumla karfl› karfl›ya

kald›¤›nda bu ahlak› gösteremez. 
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Müminler ise bu tür ani durumlarda da hiç düflünmeden, çok bü-

yük bir flevk ve heyecanla, seve seve her türlü fedakarl›kta bulunabi-

lirler. Peygamberimiz (sav) döneminde baflta Resulullah olmak üzere,

tüm sahabeler bu ahlak›n eflsiz örneklerini sergilemifllerdir. Samimi

imanlar›ndan kaynaklanan fedakar ahlaklar›ndan ötürü insanlara ör-

nek olmufllard›r. Mallar›n›, canlar›n› önemli görmemifl, inkar edenlerin

ço¤unlukta oldu¤u ve iman edenlere karfl› büyük bir düflmanl›kla ha-

rekete geçtikleri bir dönemde, Allah'›n r›zas›n› kazanabilmek için ölü-

müne bir kararl›l›k göstermifllerdir. Gerekti¤inde evlerini, ailelerini, ifl-

lerini, mallar›n› mülklerini, itibarlar›n› ve dünya hayat›na dair tüm ni-

metleri hiç düflünmeden geride b›rakm›fllard›r. Kendi menfaatleri yeri-

ne, Müslümanlar›n rahat›n›, huzurunu, güvenli¤ini ve iyili¤ini sa¤la-

mak için çaba harcam›fllard›r. Peygamberimiz (sav)'in güvenli¤ini,

kendi canlar›ndan ve rahatlar›ndan üstün tutarak, yüzy›llar boyunca

gelmifl geçmifl tüm insanlara örnek olacak üstün bir ahlak örne¤i ser-

gilemifllerdir. Kuran'da iman sahiplerinin Peygamberimiz (sav)'e karfl›

olan bu sadakatleri ve bu yönde gösterdikleri fedakarane ahlaklar›na

dikkat çekilmifl, Resulullah (sav)'›n nefsini daima kendi nefislerinden

üstün tuttuklar› bildirilmifltir:

Peygamber, müminler için kendi nefislerinden daha evlad›r...

(Ahzab Suresi, 6)

‹slam alimlerinin eserlerinde Peygamberimiz (sav)'in ve sahabele-

rin hayatlar›na dair çeflitli fedakarl›k örnekleri aktar›lmaktad›r. Onla-

r›n bu konudaki kararl›l›klar›, cesaretleri ve sab›rlar› ise, fedakarl›¤›

yaln›zca Allah'›n r›zas›n›, rahmeti ve cennetini kazanabilmek için ya-

flad›klar›n› ortaya koymaktad›r. Putperest bir inanc›n hakim oldu¤u

bir toplumda, inkar edenlerin tüm bask› ve tehditlerine ra¤men, her

türlü zorluk ve s›k›nt›y› göze alarak Hz. Muhammed (sav)'in Allah'›n

Resulü oldu¤una iman etmifllerdir. Ve bu imanlar›nda çok güçlü bir
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kararl›l›k göstermifllerdir. O dönemde Mekke'nin önde gelen güç ve

itibar sahipleri, Müslümanl›¤› kabul eden kimseleri y›ld›rmak, vazge-

çirmek ve kendi putperest dinlerine geri döndürebilmek için büyük bir

bask› uygulam›fllard›r. Allah'›n r›zas›n› kazanabilmek için her türlü

güçlü¤e ve zorlu¤a karfl› gö¤üs germeye kararl› olan bu salih mümin-

lerden kimileri gördükleri iflkenceler nedeniyle yaralanm›fl, sakat kal-

m›fl, kollar›n› bacaklar›n› kaybetmifl, kimileri ise yap›lan zulmün flid-

detinden yaflamlar›n› kaybetmifllerdir. Ancak bunlar›n hiçbiri onlar›n

kararl›l›klar›n›, Allah'›n r›zas›n› kazanmaktaki flevk ve heyecanlar›n›

etkilememifltir. Tam aksine, yaflad›klar› zorluk ve s›k›nt›lar onlar›n da-

ha da büyük bir azimle hareket etmelerine, daha büyük özverilerle

Peygamberimiz (sav)'e ve iman edenlere destek olmalar›na, din ahla-

k›n›n yay›lmas› için daha büyük bir flevkle çaba harcamalar›na neden

olmufltur. Peygamberimiz (sav) ile birlikte savafla ç›k›p yaralanm›fl

ama, bundan dolay› hiçbir flekilde bir teessüre kap›lmam›fl, bunu ken-

dileri için büyük bir fleref ve nimet olarak kabul etmifllerdir. Kuran'da

iman sahiplerinin bu üstün ahlaklar› flöyle bildirilmektedir:

Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savafla

girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve

mihnet)den dolay› ne gevfleklik gösterdiler, ne boyun e¤diler.

Allah, sabredenleri sever. 

Onlar›n söyledikleri: "Rabbimiz, günahlar›m›z› ve iflimizdeki

afl›r›l›klar›m›z› ba¤›flla, ayaklar›m›z› (bast›klar› yerde) sa¤-

lamlaflt›r ve bize kafirler toplulu¤una karfl› yard›m et" deme-

lerinden baflka bir fley de¤ildi.

Böylece Allah, dünya ve ahiret sevab›n›n güzelli¤ini onlara ver-

di. Allah iyilikte bulunanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 146-148)

Bir baflka ayette "Küçük, büyük infak ettikleri her nafaka ve
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(Allah yolunda) aflt›klar› her vadi, mutlaka Allah'›n yapt›klar›n›n

daha güzeliyle onlara karfl›l›¤›n› vermesi için, (bunlar) onlar ad›na

yaz›lm›flt›r." (Tevbe Suresi, 121) hükmüyle bildirildi¤i gibi, sahabeler

tüm bunlar›n kendilerini Allah'a yak›nlaflt›racak, cennetlerine vesile

olacak önemli f›rsatlar oldu¤unu bilerek hareket etmifllerdir. Öyleki,

Allah r›zas› için yap›lan bir ibadet oldu¤u için, bir savafltan yaral› ola-

rak dönüp, flevkle ve heyecanla Peygamberimiz (sav) ile birlikte bir di-

¤er savafla kat›lman›n sevincini yaflam›fllard›r. Kalplerinde hastal›k

olan münaf›k karakterli kimselerin zarara u¤ramaktan korkarak geri-

de kald›klar› bir dönemde, onlar Allah'a olan ba¤l›l›klar›n› ve bu u¤ur-

da her türlü fedakarl›¤a haz›r olduklar›n› flöyle ifade etmifllerdir:

De ki: "Siz bizim için iki güzellikten (flehitlik veya zaferden)

birinin d›fl›nda baflkas›n› m› bekliyorsunuz? Oysa biz de,

Allah'›n ya Kendi Kat›ndan veya bizim elimizle size bir azap

dokunduraca¤›n› bekliyoruz. Öyleyse siz bekleyedurun, kufl-

kusuz biz de sizlerle birlikte bekleyenleriz. (Tevbe Suresi, 52)

Karfl›laflt›klar› her zorlu¤un Allah'tan bir rahmet oldu¤unu bile-

rek hareket etmifl, dünya hayat›n›n de¤il Allah'›n r›zas›n›n ve ahiret

hayat›n›n güzelli¤ine talip olmufllard›r. Peygamberimiz (sav) ile birlik-

te savafla ç›kabilecek bir binek bulamad›klar› ve Müslümanlara yard›m

edebilecekleri bir imkanlar› olmad›¤› için gözlerinden yafllar boflanan

kimselerin fedakarl›ktaki bu flevkleri Kuran'da flöyle bildirilmektedir:

Bir de (savafla kat›labilecekleri bir bine¤e) bindirmen için sa-

na her gelifllerinde "Sizi bindirecek bir fley bulam›yorum" de-

di¤in ve infak edecek bir fley bulamay›p hüzünlerinden dola-

y› gözlerinden yafllar boflana boflana geri dönenler üzerinde de

(sorumluluk) yoktur. (Tevbe Suresi, 92)

Peygamber Efendimiz (sav)'in döneminden bu yana yaflam›fl olan

tüm Müslümanlar da benzeri olaylarla karfl›laflm›fllard›r. Allah
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Kuran'da, dünya hayat›ndaki imtihan ortam›n›n bir gere¤i olarak her

insan›n mal›yla, can›yla, yak›nlar›yla, sevdi¤i insanlarla, yapt›¤› tica-

retle, makam ya da itibar gibi de¤erlerle denenebilece¤ini bildirir. fiey-

tan her insan›n nefsini, dünya sevgisi, mal tutkusu, makam h›rs›, gele-

cek endiflesi, rahata düflkünlük gibi konularla k›flk›rt›r, nefsinin istek-

lerine göre yaflamas›, iradesizlik, tembellik ve gevfleklik göstermesi,

y›lg›nl›¤a, ümitsizli¤e ve korkuya kap›lmas› için teflvik eder. Ancak sa-

lih müminlerin tavr› her zaman için fleytan›n tüm bu k›flk›rtmalar›na

karfl› Kuran ahlak›yla karfl›l›k vermek ve nefislerinden de¤il, Allah'›n

r›zas›ndan yana tav›r koymakt›r. 

Kuran'da iman edenlerin dünya hayat›nda karfl›laflabilecekleri,

fedakarl›k göstermelerini ve özveride bulunmalar›n› gerektirebilecek

durumlardan baz›lar› flöyle bildirilmektedir:

Dünya hayat›n›n süslerinden feragat 
edebilmek

Allah Kuran'›n "fiüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki fleyleri ona

bir süs k›ld›k; onlar›n hangisinin daha güzel davran›flta bulundu¤u-

nu deneyelim diye." (Kehf Suresi, 7) ayetiyle dünya hayat›n›n, gerçek-

ten iman eden kimselerle samimiyetsiz insanlar›n ay›rt edilmesi için

süslü k›l›nd›¤›n› bildirmifltir. Bir baflka ayette ise dünya hayat›ndaki

bu süslerden baz›lar› flöyle aç›klanm›flt›r:

Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›fl alt›n ve gümüfle,

salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu

flehvet insanlara 'süslü ve çekici' k›l›nd›. Bunlar, dünya haya-

t›n›n meta›d›r. As›l var›lacak güzel yer Allah Kat›nda oland›r.

(Al-i ‹mran Suresi, 14)

Ayette say›lanlar›n her biri insanlar için birer nimet olarak yarat›l-

m›flt›r. Ancak insan›n sorumlulu¤u, bu nimetlerin Allah'tan oldu¤unu
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bilerek, bunlar› Rabbimiz'e flükrederek ve O'nun raz› olaca¤› flekilde

kullanmakt›r. ‹nsan›n hayat› boyunca karfl›laflt›¤› her nimet, onun

Allah'a daha da yak›nlaflmas›na, daha çok flükretmesine ve Rabbi-

miz'in büyüklü¤ünü, akl›n›, sanat›n›, sonsuz rahmetini ve esirgeyicili-

¤ini daha da iyi takdir edebilmesine vesile olmal›d›r. Diledi¤inde

Allah'›n tüm bunlar› kendisinden geri alabilece¤ini ve Allah'tan baflka

hiçbir gücün ona bir yard›m› olamayaca¤›n› unutmamal›d›r. 

Bu gerçeklerin fluuruna varan bir kimse, Allah'tan baflka dostu,

velisi ve yard›mc›s› olmad›¤›n›, yaflad›¤› her an kendisini koruyup kol-

layan›n, nimet ve r›z›k verenin, ifllerini kolaylaflt›ran›n, huzur ve gü-

ven duygular›yla kalbini destekleyenin yaln›zca Allah oldu¤unu anlar.

Allah'a çok derin bir sevgiyle, sars›lmaz bir ba¤l›l›k ve sadakatle ba¤-

lan›r. Rabbimiz'i raz› edememekten, O'nun hoflnutlu¤unu, sevgisini ve

dostlu¤unu kazanamamaktan fliddetle korkar ve buna neden olabile-

cek tav›rlardan titizlikle kaç›n›r. Hayat›n›n her an›n› Allah'›n raz› ola-

ca¤›, Kuran ahlak›na en uygun olan, gücünün yetti¤i en güzel tav›rla-

r› göstererek geçirmeye çal›fl›r. 

Bu samimi bak›fl aç›s›n›n bir gere¤i olarak, sahip oldu¤u her ni-

meti de yine yaln›zca Allah'›n r›zas›n›, dostlu¤unu kazanabilme ve

sonsuz rahmetine kavuflabilme amac›yla kullan›r. Yukar›daki ayette

say›lanlar iman eden bir kimse için de elbette birer nimettir. Ama hiç-

bir zaman için Allah'›n r›zas›n› kazanmaktan öncelikli de¤ildir. Mümin

bunlara yönelik menfaatleri elde etmek için hiçbir zaman bir h›rsa ka-

p›lmaz. Allah'›n r›zas›n› kazanmas› için bunlar›n herhangi birinden fe-

ragat etmesi gerektirdi¤inde de asla tereddüt etmez. 

Kimi insanlar›n fedakarl›ktaki ölçüsü ise, "Önce benim rahat›m,

benim ihtiyaçlar›m, benim isteklerim karfl›lans›n, sonra baflkalar›

için iyilik yapar›m" fleklindedir. Ancak bu hayat görüflü Kuran'da an-

lat›lan fedakarl›k ahlak›yla hiçbir flekilde ba¤daflmamaktad›r. Çünkü
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bu kiflilerin fedakarl›kta bulunduklar›n› söyledikleri fleyler gerçekte

"sahip olduklar› fleylerin ihtiyaç duymad›klar› k›sm›"d›r. Bunun yoklu-

¤u kendilerini pek fazla etkilemez. Bu tür bir davran›fl içerisinde olan

kimseler fedakar olduklar›n› düflünebilirler. Ancak Kuran'da, Allah'›n

raz› olaca¤› ahlak›n "gerekti¤inde menfaatlerinden tümüyle vazgeçe-

bilmek, hiç düflünmeden en sevdi¤i fleylerden feragat edebilmek"

oldu¤u bildirilmifltir. Bu konudaki güzel ahlak ölçüsünü Allah Ku-

ran'da flöyle bildirmektedir:

Sevdi¤iniz fleylerden infak edinceye kadar asla iyili¤e eremez-

siniz. Her ne infak ederseniz, flüphesiz Allah onu bilir. (Al-i

‹mran Suresi, 92)

Allah'›n bu konuda insanlara bildirdi¤i bir baflka güzel ahlak öl-

çüsü ise "yap›lan fedakarl›¤›n, ihlasla yap›lmas›; iyilik yap›lan kifli-

yi minnet alt›nda b›rakacak tav›rlardan sak›n›lmas›"d›r. Toplumda

kimi zaman iyilik yapan, ama ard›ndan da her f›rsatta yapt›¤› bu feda-

karl›¤› dile getiren insanlara rastlamak mümkündür. Bu tav›rlar›yla

iyilik yapt›klar› kiflinin kendisini borçlu hissetmesini sa¤lamay› ve ile-

ride -e¤er ihtiyaç olursa- bu iyili¤in karfl›l›¤›n› alabilmeyi amaçlarlar.

Baz› kimseler de çevrelerindeki insanlardan takdir toplay›p, kendileri-

ne, "ne kadar iyiliksever bir insan" dedirtebilmek gibi basit menfaat-

leri hedeflerler. Oysa gerçek fedakarl›k, insanlardan maddi ya da ma-

nevi hiçbir karfl›l›k beklemeden, yaln›zca Allah'›n r›zas› hedeflenerek

yap›l›r. Kuran'›n "Yaln›zca Allah'›n r›zas›n› istemek ve kendilerinde

olan› köklefltirip- güçlendirmek için mallar›n› infak edenlerin örne-

¤i, yüksekçe bir tepede bulunan, sa¤nak ya¤mur ald›¤›nda ürünleri-

ni iki kat veren bir bahçenin örne¤ine benzer ki ona sa¤nak ya¤mur

isabet etmese de bir çisintisi (vard›r). Allah, yapt›klar›n›z› görendir."

(Bakara Suresi, 265) ayetiyle salih müminlerin bu konudaki ihlaslar›na

dikkat çekilmifltir. Bir baflka ayette ise müminlerin mallar›ndan feda-
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karl›k ederken gösterdikleri samimi tav›rlar› ve yaln›zca Allah'›n r›za-

s›n› gözetmeleri, "Ancak Yüce Rabbinin r›zas›n› aramak için (verir).

Muhakkak kendisi de ileride raz› olacakt›r." (Leyl Suresi, 20-21) ayet-

leriyle belirtilmifltir. Kuran'da, yap›lan fedakarl›¤›n ard›ndan karfl› tara-

fa eziyet veren ve minnet alt›nda b›rakan bir ahlak göstermenin yanl›fl-

l›¤› hat›rlat›lm›fl, bundan sak›nan müminler ise flöyle müjdelenmifllerdir:

Mallar›n› Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri fle-

yin peflinden bafla kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri

Rableri Kat›ndad›r, onlara korku yoktur ve onlar mahzun ol-

mayacaklard›r. (Bakara Suresi, 262)

Kuran'da müminlerin bu üstün ahlaklar› nedeniyle kimi zaman

infakta bulunduklar› halde bunu gizli tuttuklar› bildirilmifltir:

Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoflnutlu¤unu) isteyerek sabre-

derler, namaz› dosdo¤ru k›larlar, kendilerine r›z›k olarak ver-

diklerimizden gizli ve aç›k infak ederler ve kötülü¤ü iyilikle

savarlar. ‹flte onlar, bu yurdun (dünyan›n güzel) sonucu (ahiret

mutlulu¤u) onlar içindir. (Ra'd Suresi, 22)

Kuran'da bu konuda dikkat çekilen bir baflka ölçü ise fedakarl›¤›n

yaln›zca refah ve zenginlik içerisindeyken de¤il, darl›k, s›k›nt› ve yok-

sulluk söz konusu oldu¤unda da ayn› flevkle yaflanmas›d›r. ‹nsan içe-

risinde bulundu¤u maddi manevi zorluklar› vicdan›na karfl› bir maze-

ret olarak öne sürmemelidir. Kendisini koruyup kollayan›n, destekle-

yip yard›m edenin Allah oldu¤unu hiçbir zaman unutmamal›, güzel

ahlak gösterdi¤i takdirde Allah'›n kendisine bir ç›k›fl yolu gösterece¤i-

ni, kolayl›k sa¤layaca¤›n› bilmelidir. Allah Kuran'›n "Rablerine icabet

edenlere daha güzeli vard›r. O'na icabet etmeyenler ise, yeryüzünde-

kilerin tümü ve bununla birlikte bir kat› daha onlar›n olsa mutlaka

(kurtulmak için) bunu fidye olarak verirlerdi. Sorgulaman›n en kö-

tüsü onlar içindir. Onlar›n bar›nma yerleri cehennemdir, ne kötü bir
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yarat›kt›r o!.." (Rad Suresi, 18) ayetiyle Allah'›n r›zas›n› gözeterek ha-

reket edenler için daha güzeli oldu¤unu bildirmifltir. S›k›nt›ya düflme

endiflesiyle fedakarl›k yapmaktan, baflkalar›na iyilikte bulunmaktan

kaç›nan kimselerin ise ahirette azaptan kurtulabilmek için, tüm sahip

olduklar›n›, biriktirip saklad›klar›n› fidye olarak vermek isteyecekleri,

ama bunlar›n hiçbirinin kabul görmeyece¤i bildirilmifltir. 

Müminlerin bu konudaki üstün ahlaklar›ndan Kuran'da övgüyle

bahsedilmektedir:

Onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenen-

ler ve insanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz) geçenler-

dir. Allah, iyilik yapanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134)

Allah "Mallar›n›z ve çocuklar›n›z sizin için ancak bir fitne (bir

deneme)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karfl›l›k) O'nun Kat›nda

oland›r." (Te¤abün Suresi, 15) ayetiyle, dünya hayat›n›n süslerinin an-

cak birer fitne ve deneme konusu oldu¤unu bildirmifltir. Bir baflka

ayette ise bunlara karfl› tutkuya kap›larak Allah'›n r›zas›n› aramaktan

uzaklaflmamalar› için insanlar› flöyle uyarm›flt›r:

Ey iman edenler, ne mallar›n›z, ne çocuklar›n›z sizi Allah'›

zikretmekten 'tutkuya kapt›rarak-al›koymas›n'; kim böyle ya-

parsa, art›k onlar hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir. (Müna-

fikun Suresi, 9)

‹nsan›n karfl›s›na, sahip oldu¤u maddi imkanlar›n yan› s›ra kendi

can›ndan fedakarl›kta bulunmas› gereken durumlar da ç›kabilir. Fakat

bu bak›fl aç›s›n›n da sadece belirli birkaç konuyla s›n›rl› oldu¤u san›l-

mamal›d›r. Dünya hayat›nda kiflinin karfl›s›na ç›kabilecek nimetler çok

çeflitli ve çok fazlad›r. ‹man eden ve vicdan›n› kullanan bir insan, tüm

bu nimetlerin Allah'›n bir lütfu ve kendisi için birer deneme konusu ol-

du¤unu bilir. Bunlar›n her biri için "elimdeki bu imkanlar› Allah'›n

r›zas›na en uygun olacak flekilde nas›l kullanabilirim?" diye düflüne-
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rek hareket eder. Kimi zaman bir baflka müminin hayat›n› kurtarabil-

mek için kendi yaflam›n› tehlikeye atmas›, kimi zaman bir baflkas›na

yard›m edebilmek için kendi kazanaca¤› itibardan, makam mevkiden

vazgeçmesi gerekebilir. Ayn› flekilde baflkalar›n›n sorunlar›n› hallede-

bilmek için, kendi imkanlar›n› seferber etmesi, onlar›n rahat›, refah›,

huzuru için, kendi düzeninden ödün vermesi gerekebilir. Baflka insan-

lar›n sa¤l›¤›n›, s›hhatini koruyabilmek için, kendi ihtiyaçlar›n› ikinci

plana atmak zorunda kalabilir. Fiziksel anlamda yorulmak, her za-

mankinden daha çok çal›flmak mecburiyetinde olabilir. 

Bu fluurla hareket eden bir mümin, gün içerisinde akl›n›, yetenek-

lerini, bilgi birikimini, tecrübelerini, bedeni gücünü, vaktini en  fayda-

l› flekilde kullanmaya çal›fl›r. Gerekti¤inde kendi rahat›ndan ya da ken-

disine ay›raca¤› vakitten fedakarl›kta bulunur; uykusuna, yedi¤ine, di-

¤er kiflisel ifllerine ay›raca¤› vakti en aza indirip tüm vaktini baflkalar›-

na faydal› olabilece¤ini düflündü¤ü hay›rl› ifllere ay›r›r. Böyle bir kifli

istese, bunun yerine kendisine genifl vakit ay›r›p, geriye kalan›n› da

baflkalar›na faydal› olmak için kullanabilir. Bu da son derece makuldür

asl›nda. Bu kiflinin de vicdanl› davrand›¤›, geri kalan vaktinden özve-

ride bulundu¤u düflünülebilir. Ama herfleyin daha iyisi, daha fazlas›

vard›r. Samimi iman›ndan kaynaklanan fedakarl›k ruhu da, kifliyi ya-

pabilece¤inin en fazlas›n› yapmaya, vaktinin her saniyesini olabilecek

en iyi flekilde kullanmaya yöneltir. 

Bunun gibi, Allah insan›n karfl›s›na daha pek çok imkan sunar. Ki-

mileri sahip olduklar› bu imkanlar› Allah'›n r›zas›n› kazanmak için kul-

lanmak yerine, dünyaya karfl› büyük bir h›rsa kap›l›rlar. Ellerindeki ni-

metleri Allah'a flükrederek kullanmak yerine, bunlar› sahiplenip cimri-

leflir ve daha da fazlas›n› elde edebilmek için tamahkar bir ahlak göste-

rirler. Kuran'da bu gibi insanlar›n tav›rlar› flöyle bildirilmektedir:

Kendisini tek olarak (ve yapayaln›z) yaratt›¤›m (flu adam)› Ba-
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na b›rak; Ki Ben ona, 'alabildi¤ine genifl kapsaml› bir mal' (ser-

vet) verdim.

Göz önünde-haz›r çocuklar (verdim).

Ve say›s›z imkan ve f›rsatlar› önüne serdim.

Sonra, daha art›rmam için tamah eder (doyumsuz istekte bulu-

nur). (Müddessir Suresi, 11-15)

Dünya hayat›n›n süslerine tamah ederek fedakarl›kta bulunmak-

tan kaç›nan, Allah'›n r›zas›n› aramak yerine kendi menfaatlerinin pefli-

ne düflen bu kimselere Allah Kuran'da flöyle bir örnek vermifltir:

Bilin ki, dünya hayat› ancak bir oyun, '(e¤lence türünden) tut-

kulu bir oyalama', bir süs, kendi aran›zda bir övünme (süresi

ve konusu), mal ve çocuklarda bir 'ço¤alma-tutkusu'dur. Bir

ya¤mur örne¤i gibi; onun bitirdi¤i ekin ekicilerin (veya kafir-

lerin) hofluna gitmifltir, sonra kuruyuverir, bir de bakars›n ki

sapsar› kesilmifl, sonra o, bir çer-çöp oluvermifltir. Ahirette ise

fliddetli bir azap; Allah'tan bir ma¤firet ve bir hoflnutluk (r›za)

vard›r. Dünya hayat›, aldan›fl olan bir metadan baflka bir fley

de¤ildir. (Hadid Suresi, 20)

Ayette belirtildi¤i gibi, insan›n dünya hayat›nda sahiplendi¤i, fe-

dakarl›kta bulunmaktan kaç›nd›¤› herfley, ayn› bir ekin örne¤i gibi, bir

gün mutlaka yok olacakt›r. Allah'›n r›zas›n› kazanmak için yap›lan sa-

lih ameller ise, Allah Kat›nda en güzel flekilde karfl›l›k görecek ve hem

dünyada hem de ahirette nimete dönüflecektir. Bir baflka ayette Allah

bu gerçe¤i insanlara flöyle bildirmifltir:

"Mal ve çocuklar, dünya hayat›n›n çekici-süsüdür; sürekli olan

'salih davran›fllar' ise, Rabbinin Kat›nda sevap bak›m›ndan

daha hay›rl›d›r, umut etmek bak›m›ndan da daha hay›rl›d›r."

(Kehf Suresi, 46)
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Zorluk ve s›k›nt› ortamlar›nda fedakarl›k
gösterebilmek ve sabredebilmek

Rabbimiz "Andolsun, Biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça

mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz.

Sab›r gösterenleri müjdele." (Bakara Suresi, 155) ayetiyle dünya haya-

t›nda insanlar›n nimetlerle oldu¤u kadar s›k›nt› ve zorluk ortamlar›y-

la da karfl›laflabileceklerini bildirmifltir. Bir ayette Allah bu durumun

bir hikmetini "Andolsun, Biz sizden cehd edenlerle (çaba harcayan-

larla) sabredenleri bilinceye (belli edip ortaya ç›kar›ncaya) kadar,

deneyece¤iz ve haberlerinizi s›nayaca¤›z (aç›klayaca¤›z)." (Muham-

med Suresi, 31) sözleriyle aç›klam›flt›r. Baflka ayetlerde ise Allah, "‹n-

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

m› sand›lar? Andolsun, onlardan öncekileri s›nad›k; Allah, gerçek-

ten do¤rular› da bilmekte ve gerçekten yalanc›lar› da bilmektedir."

(Ankebut Suresi, 2-3) fleklinde buyurmufltur. 

Gerçekten de zorluk ortamlar›, kiflilerin içlerinde yaflad›klar› as›l

karakterlerinin ortaya ç›kmas›na neden olur. Bir insan›n cesur mu yok-

sa korkak m›, cömert mi yoksa cimri mi oldu¤u; insaniyetli, vicdanl›,

merhametli mi yoksa düflüncesiz ve bencil bir ahlaka m› sahip oldu¤u

hep zor flartlar alt›nda ortaya ç›kar. Tüm hayat›n›, sahip oldu¤u herfle-

yi Allah'a adam›fl, Rabbimiz'in r›zas›n› kazanabilmek için her türlü fe-

dakarl›¤› göze alm›fl bir insan›n ahlak›ndaki üstünlük de yine bu flekil-

de anlafl›l›r. Her ne zorluk ya da s›k›nt›yla karfl›lafl›rsa karfl›lafls›n, ima-

n›n verdi¤i flevk, azim ve iradeyle büyük bir sab›r gösterir. En zor flart-

larda bile elinden gelenin, güç yetirebildi¤inin en fazlas›n› yapmaya,

içerisinde bulundu¤u zor flartlara ra¤men baflkalar›na yard›m etmeye

çal›fl›r. Allah'›n bu tür ortamlar› insanlar› denemek için özel olarak ya-

ratt›¤›n›, insan›n refah içerisindeyken oldu¤u kadar zorluk içerisin-

deyken de fedakar bir ahlak göstermekle yükümlü oldu¤unu bilir. Bol-
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luk içindeyken infak eden bir insan›n, darl›k

içerisindeyken de ayn› ahlaka sahip olmas› ge-

rekti¤inin fark›ndad›r. Di¤er insanlar›n yaflad›-

¤› zor flartlar› hiç düflünmeden kendi sorunla-

r›yla oyalanmas›n›n Müslüman ahlak›yla ba¤-

daflmayaca¤›n›n fluurundad›r. ‹man sahipleri

Allah'›n raz› olaca¤› tavr›n öncelikle muhtaç in-

sanlar›n yard›m›na koflmak oldu¤unu bilerek

hareket ederler. 

Kuran'da, Mekke'deki inkarc›lar›n eziyet-

leri nedeniyle herfleylerini geride b›rak›p zor

flartlar alt›nda Medine'ye hicret eden Müslü-

manlar›n, orada bulunan müminler taraf›ndan

en güzel flekilde karfl›land›klar› bildirilmekte-

dir. Bu kifliler, kendilerindense hicret eden mü-

min kardefllerinin rahat›na önem vermifl ve sa-

hip olduklar› herfleyi seve seve onlarla paylafl-

m›fllard›r. Kendileri, ihtiyaç içerisinde kalsalar

bile, onlar›n rahat›n› üstün tutmufllard›r. Ku-

ran'da, Ensar ad› verilen Medineli Müslüman-

lar›n, Muhacir olarak adland›r›lan Mekke'den

hicret eden müminlere karfl› gösterdikleri bu

üstün ahlak flöyle bildirilmektedir:

Kendilerinden önce o yurdu (Medi-

ne'yi) haz›rlay›p iman› (gönüllerine)

yerlefltirenler ise, hicret edenleri sever-

ler ve onlara verilen fleylerden dolay›

içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymaz-

lar. Kendilerinde bir aç›kl›k (ihtiyaç)

olsa bile (kardefllerini) öz nefislerine
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tercih ederler. Kim nefsinin 'cimri ve bencil tutkular›ndan' ko-

runmuflsa, iflte onlar, felah (kurtulufl) bulanlard›r. (Haflr Sure-

si, 9)

Bir baflka ayette ise Allah'›n r›zas›n› kendi nefislerinin hoflnutlu-

¤undan üstün tutan Ensar flu flekilde müjdelenmektedir:

Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar;

Allah onlardan hoflnut olmufltur, onlar da O'ndan hoflnut ol-

mufllard›r ve (Allah) onlara, içinde ebedi kalacaklar›, alt›ndan

›rmaklar akan cennetler haz›rlam›flt›r. ‹flte büyük 'kurtulufl ve

mutluluk' budur. (Tevbe Suresi, 100)

Hz. Ali'nin fedakarl›kta bulunman›n ne kadar büyük bir nimet ol-

du¤unu flöyle dile getirdi¤i rivayet edilmektedir:

Hz. Ali flöyle buyuruyor: "fiu iki fleyden hangisinin minnet yönünden

daha büyük oldu¤unu bilemiyorum: Birincisi bir Müslüman kardefli-

min ihtiyac›m› giderir düflüncesiyle ve halis bir niyetle bana müracaat

etmesidir. ‹kincisi de Allah Teala'n›n onun ihtiyac›n›n benim ellerimle

giderilmesini sa¤lamas›d›r. Yemin ederim ki bir Müslüman kardeflimin

bir ihtiyac›n› karfl›lamak benim yan›mda yeryüzü dolusu alt›n ve gü-

müflüm olmas›ndan daha sevimlidir. 2

Kuran'da, kendileri de ihtiyaç içerisinde olduklar› halde, ellerin-

deki imkanlar› yoksullara, yetimlere ve esirlere veren müminlerin üs-

tün ahlaklar›ndan da bahsedilmektedir. Bu üstün ahlakl› Müslümanla-

r› Rabbimiz flu flekilde müjdelemektedir:

Kendileri, ona duyduklar› sevgiye ra¤men yeme¤i, yoksula,

yetime ve esire yedirirler.

"Biz size, ancak Allah'›n yüzü (r›zas›) için yediriyoruz; sizden

ne bir karfl›l›k istiyoruz, ne bir teflekkür."

"Çünkü biz, as›k suratl›, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimiz'den
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korkuyoruz."

Art›k Allah, onlar› böyle bir günün flerrinden korumufl ve on-

lara par›lt›l› bir ayd›nl›k ve bir sevinç vermifltir.

Ve sabretmeleri dolay›s›yla cennetle ve ipekle ödüllendirmifl-

tir. (‹nsan Suresi, 8-12)

Kuran'da verilen tüm bu örnekler müminlerin ne kadar fedakara-

ne bir ahlak gösterebileceklerini gözler önüne sermektedir. Bunun se-

bebi ise, iman sahiplerinin hayatlar›n›n her an›nda Allah korkusu ile

ve vicdanlar›n›n sesini dinleyerek hareket etmeleridir. Onlar dünya

hayat›nda Allah'›n r›zas›n› kazanabilmek için feragat ettikleri herfleyin,

ahirette karfl›lar›na Allah'›n dilemesiyle en mükemmeliyle ç›kaca¤›n›

bilmektedirler. Belki k›sa süreli bir ihtiyaç çekecek, ama yapt›klar›n›n

karfl›l›¤›nda Allah'›n sevgisini, yak›nl›¤›n›, dostlu¤unu ve rahmetini

kazanacaklard›r. Bu umut ise hissettikleri tüm eksiklikleri unuttura-

cak, büyük bir sevinç ve nefle kayna¤› olacakt›r. Gerçek fedakarl›k ve

gerçek iyilik ancak bu flekilde yaflanabilir. Rabbimiz Kuran'da gerçek

iyili¤in nas›l olmas› gerekti¤ini flöyle bildirmektedir:

Yüzlerinizi do¤uya ve bat›ya çevirmeniz iyilik de¤ildir. Ama

iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygam-

berlere iman eden; mala olan sevgisine ra¤men, onu yak›nla-

ra, yetimlere, yoksullara, yolda kalm›fla, isteyip-dilenene ve

kölelere (özgürlükleri için) veren; namaz› dosdo¤ru k›lan, ze-

kat› veren ve ahidlefltiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile

zorda, hastal›kta ve savafl›n k›z›flt›¤› zamanlarda sabreden-

ler(in tutum ve davran›fllar›d›r). ‹flte bunlar, do¤ru olanlard›r

ve muttaki olanlar da bunlard›r. (Bakara Suresi, 177)

Burada flunu da hat›rlatmak gerekir ki elbette insan hiçbir zaman

için ahirette ne ile karfl›laflaca¤›ndan emin olamaz. Bu nedenle mümin-
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ler de ahirete yönelik daimi bir umut duymakla birlikte ayn› zamanda

da bir korku içerisindedirler. Ancak yaflamlar›n›n her an›n› Allah'›n r›-

zas›na uygun flekilde ve Kuran ahlak›n› yaflayarak geçirdiklerini bil-

meleri bu umutlar›n› sürekli olarak güçlü tutar.  

Güzel ahlak›n yayg›nlaflmas› için fedakarane
bir çaba harcamak

‹man eden bir insan hayat›n›n her an›nda vicdanl›, dürüst, sami-

mi ve güzel ahlakl› olmak için çaba gösterirken çevresindeki insanlar›

da ayn› ahlak› yaflamalar› yönünde teflvik eder. Çünkü Allah'›n "Siz-

den; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve kötülükten (mün-

kerden) sak›nd›ran bir topluluk bulunsun. Kurtulufla erenler iflte

bunlard›r." (Al-i ‹mran Suresi, 104) ayetiyle bildirdi¤i gibi insanlar›

güzel ahlaka teflvik etmek müminler üzerinde bir sorumluluktur. Bu-

nun yan› s›ra iman sahipleri, güzel ahlakl› olmalar›n›n hayatlar›na ge-

tirdi¤i bereketi ve huzuru di¤er insanlar›n da yaflamalar›n› isterler. 

"... Haberiniz olsun; kalpler yaln›zca Allah'›n zikriyle mutmain

olur." (Rad Suresi, 28) ayetiyle bildirildi¤i gibi, insan ancak Rabbimiz'e

yönelip, O'nun r›zas›n› kazanabilece¤i bir ahlak gösterdi¤i takdirde

dünya hayat›nda güzel bir yaflam sürebilir. Aksinde ise "Kim de Be-

nim zikrimden yüz çevirirse, art›k onun için s›k›nt›l› bir geçim var-

d›r ve Biz onu k›yamet günü kör olarak haflredece¤iz." (Taha Suresi,

124) ayetiyle belirtildi¤i gibi, huzurlu ve mutlu bir hayat yaflayabilme-

si mümkün de¤ildir. Nitekim tarih boyunca toplumlar›n yaflad›¤› s›-

k›nt›lar›n, savafl, kargafla ve zulüm ortamlar›n›n, açl›k ve sefalet çeken,

yurtlar›ndan sürülen, eziyet gören insanlar›n, kimsesiz çocuklar›n,

yard›ma muhtaç durumda olduklar› halde gereken ilgi ve ihtimam›

göremeyen yafll› insanlar›n yaflad›klar› s›k›nt›lar›n ana nedeni toplum-

da din ahlak›n›n hakim olmamas› olmufltur.
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Bu gerçe¤in fark›nda olan müminler, din ahlak›n›n insanlar ara-

s›nda yayg›nlaflmas› için tüm imkanlar›yla, flevk ve heyecanla çaba gös-

terirler. Ancak bu da fedakarl›k, sab›r ve kararl›l›k gibi güzel ahlak

özellikleri gerektiren bir durumdur. Kuran'da tarif edilen gerçek feda-

karl›¤›n nas›l olmas› gerekti¤ini kavrayan müminler, çevrelerindeki in-

sanlar›n yaflad›klar› s›k›nt›lara, karfl›laflt›klar› sorunlara flahit oldukla-

r›nda do¤al olarak tüm bunlar›n sorumlulu¤unu kendi üzerlerinde his-

sederler. 

Böyle bir fluur aç›kl›¤›nda olan insanlar, "nas›l olsa bu benim soru-

num de¤il" ya da "bu duruma çözüm getirebilecek benden daha ak›ll›,

daha yetenekli, daha fazla imkan sahibi insanlar var; onlar ilgilensin-

ler" gibi yanl›fl düflüncelerle hareket etmezler. Ya da "benim kendi so-

runlar›m bana yeter", "kendi sorunlar›n› kendileri halletsinler" gibi ben-

cilce fikirlere kap›lmazlar. Allah'›n kendilerine yol göstermifl, ak›l, anla-

y›fl ve vicdan aç›kl›¤› vermifl olmas›n› büyük bir nimet olarak görür ve

bu bilinçle davran›rlar. Birilerinin gelip kendilerinden yard›m talep et-

mesini beklemeden, her sorumlulu¤a kendileri talip olurlar. Sadece

kendi çevrelerindeki olaylara de¤il, dünyan›n dört bir yan›ndaki insan-

lar›n yaflad›¤› zorluklara ve s›k›nt›lara çözüm bulmaya çal›fl›rlar.

Allah'›n "... bizi takva sahiplerine önder k›l" diyenlerdir." (Furkan Su-

resi, 74) ayetiyle bildirdi¤i gibi güzel ahlaklar›yla tüm insanlara örnek

olabilmek için gayret gösterirler. 

Salih müminlerin talip olduklar› bu sorumlulu¤u yerine getir-

mek, pek çok fedakarl›kta bulunmay› gerektirebilir. Böyle bir durum-

da kifliler, kendi sorunlar› ya da ihtiyaçlar›yla de¤il, öncelikli olarak di-

¤er insanlar›n ihtiyaçlar›yla ilgilenecek, onlar›n sorunlar›na çözüm

bulmaya çal›flacaklard›r. Ellerindeki tüm imkanlar› bu amaç için sefer-

ber edeceklerdir. Gerekti¤inde s›k›nt› içerisine girmeyi göze alacak,

karfl›laflt›klar› zorluklardan dolay› y›lg›nl›¤a kap›lmadan sab›r ve ira-

de göstermek durumunda kalacaklard›r. 
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Kuran'da tarih boyunca yaflam›fl olan tüm peygamberlerin ve sa-

lih müminlerin din ahlak›n› hakim k›lmak ve güzel ahlak› yayg›nlaflt›-

rabilmek için ciddi bir çaba harcad›klar›ndan bahsedilmektedir. Onlar,

bu u¤urda pek çok zorlukla karfl› karfl›ya kald›klar› halde, büyük bir

flevk ve fedakarl›kla güzel ahlak› tebli¤ etmeye devam etmifllerdir. Bu-

rada vurgulanmas› gereken bir di¤er önemli husus ise onlar›n bu sa-

mimi çabalar›n› yaln›zca Allah'›n r›zas›n› ve yak›nl›¤›n› kazanabilmek

için göstermifl olmalar›d›r. Müslüman yapt›¤› fedakarl›¤›n karfl›l›¤›n›

yaln›zca Allah'tan bekler. Kuran'›n pek çok ayetinde peygamberlerin

tüm insanlara örnek olan ihlasl› tav›rlar› bildirilmifltir. Örne¤in Hz.

Nuh'un, hiçbir karfl›l›k beklemeden, yaln›zca Allah'›n r›zas›n› gözete-

rek güzel ahlak› tebli¤ etmesi Kuran'da flöyle yer almaktad›r:

Hani onlara kardeflleri Nuh: "Sak›nmaz m›s›n›z?" demiflti.

"Gerçek flu ki, ben size gönderilmifl güvenilir bir elçiyim."

"Art›k Allah'tan korkup-sak›n›n ve bana itaat edin."

"Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yal-

n›zca alemlerin Rabbine aittir." (fiuara Suresi, 106-109)

"Ey Kavmim, ben sizden buna karfl›l›k bir mal istemiyorum.

Benim ecrim, yaln›zca Allah'a aittir. Ben iman edenleri kova-

cak de¤ilim. Onlar gerçekten Rablerine kavuflacaklar. Ancak

ben sizi, cahillik etmekte olan bir kavim görüyorum. (Hud Su-

resi, 29)

Peygamberlerin ö¤ütlerine uyan insanlar›n say›s› ise, "...Bunlar

Kitab'›n ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen hakt›r. Ancak in-

sanlar›n ço¤u iman etmezler." (Ra'd Suresi, 1) ayetiyle bildirildi¤i gibi

genellikle çok az olmufltur. ‹nsanlar›n birço¤u ise kendilerini hem dün-

yada hem de ahirette kurtulufla ulaflt›racak, mutlu ve güzel bir hayat

yaflamalar›n› sa¤layacak bu davete uymamakta, kendilerine anlat›lan-
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lar› anlamamakta direnmifllerdir. 

Peygamberler ve güzel ahlak› tebli¤ eden di¤er müminler, bu zor-

lu¤a karfl› da sabretmifl, "sözün en güzelini" söyleyerek üstün bir ahlak

göstermifllerdir. Kuflkusuz bu çok büyük bir fedakarl›k örne¤idir. Hiç-

bir menfaat gözetmeksizin, yaln›zca insanlar›n ahirette zorlu bir azap-

tan kurtulabilmeleri için ellerinden gelen her türlü çabay› göstermifl-

lerdir. Anlat›lanlar› ›srarla anlamamakta direnen insanlara karfl› hiçbir

k›zg›nl›¤a kap›lmadan, sab›rla tekrar tekrar do¤ruyu anlatmak, bu

amaçla akl› ve vicdan› en iyi flekilde kullanmak, do¤ruyu görebilmele-

ri için ak›lc› yöntemler bulabilmek, bunlar› sab›r ve samimiyetle uygu-

layabilmek ancak vicdan sahibi insanlar›n gösterebilecekleri bir ahlak-

t›r. Kavmine yapt›¤› tebli¤i Nuh Peygamberin bu konudaki samimiye-

tini, fedakarl›¤›n› ve sabr›n› çok aç›k bir flekilde ortaya koymaktad›r.

Bunu haber veren ayetlerde flöyle buyrulmaktad›r:

Dedi ki: "Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet

edip-durdum."

"Fakat davet etmem, bir kaç›fltan baflkas›n› art›rmad›."

"Do¤rusu ben, onlar› ba¤›fllaman için her davet ediflimde, on-

lar parmaklar›n› kulaklar›na t›kad›lar, örtülerini bafllar›na

çektiler ve büyüklük taslad›kça büyüklük gösterip-direttiler.'

"Sonra onlar› aç›ktan aç›¤a davet ettim."

"Daha sonra (davam›) onlara aç›kça ilan ettim ve kendilerine

gizli gizli yollarla yanaflmak istedim." (Nuh Suresi, 5-9)

Hz. Nuh, inkarda direnen ve cahiliye ahlak›n› benimseyen kavmi-

ne do¤ru yolu gösterebilmek için her seferinde yeni bir yöntem dene-

mifltir. Ayetlerde bu k›ymetli insan›n, kavmine "gece gündüz" ö¤üt

verdi¤i, onlar›n ise "parmaklar›n› kulaklar›na t›kay›p, örtülerini bafl-

lar›na çekecek" kadar büyük bir inatla karfl› koyduklar› aktar›lmakta-
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d›r. Ancak buna ra¤men Hz. Nuh büyük bir sab›r ve samimiyetle teb-

li¤ine devam etmifltir. Ayetlerin devam›nda ise Hz. Nuh'un kavmine,

güzel ahlak› yaflad›klar› takdirde Allah'›n kendilerine verece¤i nimet-

leri hat›rlatarak onlar› teflvik etti¤i bildirilmektedir:

"Bundan böyle" dedim. "Rabbiniz'den ma¤firet isteyin; çünkü

gerçekten O, çok ba¤›fllayand›r.

"(Öyle yap›n ki,) Üzerinize gökten sa¤anak (bol miktarda ya¤-

mur) ya¤d›rs›n."

"Size mallar ve çocuklarla yard›mda bulunsun. Size (ürün

yüklü) ba¤lar-bahçeler versin, ›rmaklar da versin."

"Size ne oluyor ki, Allah'tan bir vakar› ummuyorsunuz?"

"Oysa O, sizi gerçekten tav›r tav›r yaratm›flt›r."

"Görmüyor musunuz; Allah, yedi gö¤ü birbirleriyle bir uyum

(mutabakat) içinde yaratm›flt›r?"

"Ve ay› bunlar içinde bir nur k›lm›fl, günefli de (ayd›nlat›c› ve

yak›c›) bir kandil yapm›flt›r."

"Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi."

"Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi (diriltici) bir ç›ka-

r›flla diriltip-ç›karacakt›r."

"Allah, yeri sizin için bir yayg› k›ld›."

"Öyle ki, onun içinde genifl yollar›nda gezip-dolafl›rs›n›z, di-

ye."

Nuh: "Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler; mal ve ço-

cuklar› kendisine ziyandan baflka bir fleyi art›rmayan kimsele-

re uydular." 

"Ve büyük büyük hileli-düzenler kurdular." (Nuh Suresi, 10-22)
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Hz. Nuh'un ihlasla yapt›¤› ça¤r›lar

karfl›l›ks›z kalm›fl, kavmi Nuh Peygam-

berin samimiyetine, ayette belirtildi¤i

üzere "büyük büyük hileli düzenler" ku-

rarak karfl›l›k vermifltir. 

Hz. Nuh gibi tüm peygamberler ve salih

müminler de yaflad›klar› toplumlarda benzeri olay-

larla karfl›laflm›fllard›r. Ancak bunlar›n hiçbirinden

y›lg›nl›¤a kap›lmam›fl, insanlar›, iman edip Allah'›n r›-

zas›na uygun bir yaflama davet etmekten vazgeçmemifl-

lerdir. Allah, dünyevi hiçbir karfl›l›k beklemeden yaln›zca

Kendi r›zas›n› gözeterek böyle fedakarl›klarda bulunan kullar›n›

dünyada ve ahirette flöyle müjdelemektedir:

... Kim dünyan›n yarar›n› (sevab›n›) isterse ona ondan veririz,

kim ahiret sevab›n› isterse ona da ondan veririz. Biz flükreden-

leri pek yak›nda ödüllendirece¤iz. (Al-i ‹mran Suresi, 145)

‹nkar edenlerin bask›s›na ra¤men sab›r ve
fedakarl›kta kararl› olmak
Önceki bölümlerde anlat›ld›¤› gibi, tarih boyunca peygamberle-

rin ve müminlerin tebli¤leri her zaman olumlu karfl›l›k bulmam›flt›r.

Peygamberler ve salih müminler pek çok zorlukla karfl›laflm›fllard›r.

‹nsanlar› davet ettikleri güzel ahlak›n toplumda yayg›nlaflmas›, inkar-

c›, müflrik ve putperest toplumlar›n ç›karlar›na ters düflmüfltür. Bu gi-

bi insanlar, dürüstlü¤ün, iyi niyetin, fedakarl›¤›n, cömertli¤in, hiçbir

karfl›l›k beklemeden iyilik yapman›n, insanlara güzellikle ve adaletle

davranman›n, zengin fakir ayr›m› yapmadan tüm insanlar› eflit kabul

etmenin kendi kurduklar› sistemi bozaca¤›n› düflünmüfllerdir. Çünkü

bu ahlak› yaflayanlar›n ço¤unluk olmas›yla birlikte, o zamana kadar
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geçerli olan adaletten uzak uygulamalar›n ve türlü ahlaks›zl›klar›n çok

daha fazla dikkat çekece¤ini anlam›fllard›r. Bu endifleleri, söz konusu

insanlar› iman edenlere karfl› büyük bir düflmanl›k beslemeye yönelt-

mifltir. Kendilerine yap›lan ça¤r›lar›n vesile olaca¤› hay›rlar› göreme-

yen ve verilen ö¤ütlerin hikmetlerini kavrayamayan bu insanlar pey-

gamberlerin, hiçbir karfl›l›k beklemeksizin, her türlü fedakarl›¤› göze

alarak yapt›klar› ça¤r›lara düflmanca bir tutumla karfl›l›k vermifllerdir.

Peygamberleri ve kendilerini iyili¤e ça¤›ran di¤er insanlar› durdurabil-

mek için her türlü hileli yönteme baflvurmufllard›r. Onlara karfl› çeflitli

iftira ve suçlamalarda bulunmufl, bu yolla onlar› toplum önünde de et-

kisiz hale getirebileceklerini düflünmüfllerdir. 

‹nkar edenlerin, güzel ahlak› tebli¤ eden müminlere olan bu yak-

lafl›m›, tarihin her döneminde tekrarlanm›flt›r. Kuran'da, bu durumun

iman edenler için yarat›lan özel bir deneme vesilesi oldu¤u flöyle bil-

dirilmektedir:

Andolsun, mallar›n›zla ve canlar›n›zla imtihan edileceksiniz

ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve flirk kofl-

makta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) ifliteceksi-

niz. E¤er sabreder ve sak›n›rsan›z (bu) emirlere olan azimden-

dir. (Al-i ‹mran Suresi, 186)

Müminler, kendilerine yöneltilen iftiralar›n, eziyet amaçl› söz ve

haberlerin, Allah'›n dünya hayat›nda kendileri için yaratt›¤› imtihan›n

bir parças› oldu¤unu bilirler. Salih müminler karfl›laflt›klar› zorluklar-

dan etkilenmeden, flevk ve heyecanla güzel ahlak› insanlara tebli¤ et-

meye devam ederler. Çünkü tüm yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› ahirette alma-

y› umut eder, Allah'›n her zaman için salih müminlerin yard›mc›s›, ve-

lisi ve destekçisi oldu¤unu bilmenin güven dolu huzurunu yaflarlar. 

‹nkarc›lar iman edenlere türlü tuzaklar kurar, onlar› iftira ve sal-

d›r›larla engelleyebileceklerini zannederler. Ancak Allah Kuran ayetle-
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rinde iman sahiplerini mutlaka baflar›l› k›laca¤›n› ve tüm iftiralardan

temize ç›karaca¤›n› bildirmifltir. Örne¤in Hz. Musa'ya da kavmi iftira

ve kötü sözlerle eziyet etmeye çal›flm›fl, ancak Allah onu inkarc›lar›n if-

tiralar›ndan temize ç›karm›flt›r. Kuran'da bu durum flöyle bildirilir:

Ey iman edenler, Musa'ya eziyet edenler gibi olmay›n; ki so-

nunda Allah onu, demekte olduklar›ndan temize ç›kard›. O,

Allah Kat›nda vecihti. (Ahzab Suresi, 69)

Tarih boyunca peygamberlere ve müminlere at›lan iftiralar ise,

genellikle hep birbirine benzer olmufltur. ‹nkarc› toplumlar, kendilerini

hak dini ve güzel ahlak› yaflamaya ça¤›ran elçileri büyücülük, flairlik ve

delilik iftiralar›yla itham etmeye kalk›flm›fllard›r. Kuran'da peygamber-

lere ve müminlere bu konuda at›ld›¤› bildirilen iftiralardan baz›lar› flöy-

ledir:

‹çlerinden bir adama: "‹nsanlar› uyar ve iman edenlere, muhak-

kak kendileri için Rableri Kat›nda 'gerçek bir makam' oldu¤u-

nu müjde ver" diye vahyetmemiz, insanlara flafl›rt›c› m› geldi?

‹nkâr edenler: "Gerçekten bu, aç›kça bir büyücüdür" dediler.

(Yunus Suresi, 2)

Onlar: "Ey kendisine kitap indirilen (Muhammed). Gerçekten

sen cinlenmifl (bir deli)sin," dediler. (Hicr Suresi, 6)

"Hay›r" dediler. (Bunlar) Karmakar›fl›k düfllerdir; hay›r, onu

kendisi uydurmufltur; hay›r o bir flairdir. Böyle de¤ilse, önce-

kilere gönderildi¤i gibi bize de bir ayet (mucize) getirsin."

(Enbiya Suresi, 5)

"Zikr (vahy) içimizden ona m› b›rak›ld›? Hay›r, o çok yalan

söyleyen, kendini be¤enmifl bir fl›mar›kt›r." (Kamer Suresi, 25)

Bunun üzerine, kavminden inkara sapm›fl önde gelenler dedi-

ler ki: 'Bu, sizin benzeriniz olan bir beflerden baflkas› de¤ildir.
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Size karfl› üstünlük elde etmek istiyor. E¤er Allah (öne sür-

düklerini) dilemifl olsayd›, muhakkak melekler indirirdi.

Hem biz geçmifl atalar›m›zdan da bunu iflitmifl de¤iliz'." (Mü-

minun Suresi, 24)

‹nkâr edenler dediler ki: "Bu (Kur'an) olsa olsa ancak onun uy-

durdu¤u bir yaland›r, kendisi düzüp uydurmufl ve ona bir bafl-

ka topluluk da yard›mda bulunmufltur." Böylelikle onlar, hiç

flüphesiz haks›zl›k ve iftira ile geldiler. (Furkan Suresi, 4)

‹nkarc›lar, bu iftiralar›yla iman edenlerin anlatt›klar›n›n etkisini

azaltmak isterler. Oysa müminlerin tebli¤ini as›l etkili k›lan onlar›n ih-

laslar›, samimiyetleri, vicdanl› ve dürüst tav›rlar›, do¤ru sözlü olmala-

r› ve insanlar› kesin gerçek olana ça¤›r›yor olmalar›d›r. Onlar›n ça¤r›-

lar›n› insanlar üzerinde etkili k›lacak olan, kalplere etki edebilen ise

yaln›zca Allah't›r. Bu nedenle, bu tarz giriflimlerin, insanlar üzerinde

inkar edenlerin umduklar› gibi bir etkisi olmaz. 

Bunun yan› s›ra di¤er müminler de, inkar edenlerin birbirleri

hakk›nda ortaya att›klar› bu tarz iftiralara hiçbir flekilde itibar etmez-

ler. Allah'›n "Ey iman edenler, e¤er bir fas›k, size bir haber getirirse,

onu 'etrafl›ca araflt›r›n'. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte

bulunursunuz da, sonra ifllediklerinize piflman olursunuz." (Hucu-

rat Suresi, 6) ayetiyle bildirdi¤i üzere, müminler bilgileri olmayan bir

konuda kimse hakk›nda zanda bulunmazlar. Bu gibi iftiralarla tarih

boyunca tüm peygamberlerin ve salih müminlerin karfl›laflt›¤›n› bilir-

ler. Mümin kardeflleri hakk›nda güzel zanda bulunur, hay›rl› düflünce-

lerle hareket ederler. ‹ftiralar›n as›ls›zl›¤›n›n ispatlanmas› için birbirle-

rine destek olurlar. Kuran'da müminler için bildirilen, "... Allah yolun-

da çaba harcayan ve k›nay›c›n›n k›namas›ndan korkmayan... " (Ma-

ide Suresi, 54) vasf›na uygun olarak, bu iftira ve karalamalara ald›r-

mazlar. 
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‹nkar edenlerin Allah'›n r›zas›n› kazanma amac›yla çaba harcayan

insanlara yönelik giriflimleri yaln›zca haks›z iftiralar atmakla s›n›rl›

kalmam›flt›r. Müminler ayn› zamanda, din ahlak›n›n insanlar aras›nda

yayg›nlaflmas›n› istemeyen inkarc›lar›n, müflriklerin ve putperest top-

lumlar›n bask› ve tehditleriyle de karfl› karfl›ya kalm›fllard›r. Yaflad›kla-

r› toplumlar›n önde gelenleri taraf›ndan ölüm, sürgün, hapis ya da ifl-

kence tehditleriyle karfl›laflm›fl, kimi zaman fiili sald›r›lara da maruz

kalm›fllard›r. Kuran'da inkar edenlerin tarih boyunca de¤iflmeyen bu

tutumu ve bu amaçla müminlere tuzak kurduklar› flöyle haber veril-

mektedir:

"Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya

sürgün etmek amac›yla, tuzak kuruyorlard›. Onlar bu tuza¤›

tasarl›yorlarken, Allah da bir düzen (bir karfl›l›k) kuruyordu.

Allah, düzen kurucular›n (tuzaklar›na karfl›l›k verenlerin) ha-

y›rl›s›d›r." (Enfal Suresi, 30)

Ayetlerden anlafl›laca¤› gibi, inkarc›lar›n hedefi, müminleri tutuk-

layabilmek, öldürmek ya da sürgün etmektir. Ancak aç›ktan aç›¤a mü-

dahale etmek yerine, iman edenlerin güzel ahlak› tebli¤ etmelerini "tu-

zak" kurarak durdurmak istemifllerdir. Rabbimiz Kuran'da kurulan bu

tuzaklarla ilgili birçok haber vermifltir. Bunlardan biri, sapk›n kavim-

lerinin içinde temiz ve iffetli yaflamak istedikleri için yurtlar›ndan sü-

rülmek istenen Hz. Lut ve ailesine iliflkindir. Hz. Lut kavmine Allah'›n

be¤endi¤i ahlak› yaflamalar›n›, ahlaks›zl›¤› ve çirkin utanmazl›klar›

terk etmeyi ö¤ütlemifltir. Hz. Lut'un tebli¤i karfl›s›nda kavminin verdi-

¤i cevap ise Kuran'da flöyle haber verilmifltir:

Kavminin cevab›: "Lut ailesini flehrinizden sürüp ç›kar›n. Te-

miz kalmak isteyen insanlarm›fl" demekten baflka olmad›.

(Neml Suresi, 56)

Lut kavmi, "temiz kalmak istedikleri" ve Allah'›n raz› olaca¤› gibi
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bir ahlak gösterdikleri için Hz. Lut'u ailesiyle birlikte flehirlerinden ç›-

karmak istemifltir. Ancak, Hz. Lut'un yaflad›¤› flehri terk etmesinin he-

men ard›ndan Allah o flehri yerle bir etmifl, müminlere kurulan tuza¤›

bu kimselerin aleyhine çevirmifltir.

Müminlere yöneltilen tutuklama tehditlerine iliflkin olarak Ku-

ran'da verilen örneklerden biri ise Firavun'un tavr›d›r. Firavun Hz.

Musa'y›, kendisine tabi olmad›¤› takdirde hapsetmekle tehdit etmifltir.

Firavun'un bu tehdidi Kuran'da flöyle haber verilmektedir:

(Firavun) dedi ki: "Andolsun, benim d›fl›mda bir ilah edinecek

olursan, seni mutlaka hapse ataca¤›m." (fiuara Suresi, 29)

‹nkar edenlerin hemen her devirde baflvurduklar› bir di¤er yön-

tem ise iman etmifl kimseleri yollar›ndan döndürmek için içlerinden

bir k›sm›n› öldürmeye teflebbüs etmek olmufltur. Özellikle Resulleri öl-

dürerek, güzel ahlak›n yayg›nlaflmas›n› engelleyebileceklerini, di¤er

iman edenleri de bu flekilde y›lg›nl›¤a sevk edebileceklerini sanm›fllar-

d›r. Kavminin, Hz. fiuayb'› tafla tutup öldürmekle tehdit etmesi de ay-

n› zalim bak›fl aç›s›n›n bir sonucudur:

"Ey fiuayb" dediler. "Senin söylediklerinin ço¤unu biz 'kavra-

y›p anlam›yoruz'. Do¤rusu biz seni içimizde zay›f biri görüyo-

ruz. E¤er yak›n-çevren olmasayd›, gerçekten seni tafla tutar-öl-

dürürdük. Sen bize karfl› güçlü ve üstün de¤ilsin." (Hud Sure-

si, 91)

Firavun ve yak›n çevresi de Hz. Musa'y› öldürmek için planlar

kurmufllard›r. Ancak Hz. Musa, Allah'›n yard›m›yla onlar›n bu tuzak-

lar›ndan haberdar olmufltur. Kuran'da inkarc›lar›n bu tuzaklar› ve

Allah'›n Hz. Musa'ya olan bu yard›m› flöyle bildirilmektedir:

fiehrin öbür yakas›ndan bir adam koflarak gelip dedi ki: "Ey

Musa, önde gelenler, seni öldürmek konusunda aralar›nda gö-
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rüflmektedirler, art›k sen ç›k git; gerçekten ben sana ö¤üt ve-

renlerdenim." (Kasas Suresi, 20)

Hz. ‹brahim'in kavmi ise, kendilerini putlara ibadet etmekten vaz-

geçirip Allah'a iman etmeye ça¤›ran peygamberlerini atefle atarak öldür-

meye yeltenmifllerdir. Ancak Allah, elçisini bu zor durumdan mucizevi

bir biçimde kurtarm›flt›r. Kuran'da bu olay flöyle haber verilmektedir:

Bunun üzerine kavminin (‹brahim'e) cevab› yaln›zca: "Onu öl-

dürün ya da yak›n" demek oldu. Böylece Allah onu ateflten

kurtard›. fiüphesiz bunda, iman eden bir kavim için ayetler

vard›r. (Ankebut Suresi, 24)

‹nkar edenler, peygamberlere oldu¤u gibi salih müminlere de

düflmanca davran›rlar. Ancak onlar›n sald›r›lar› ne kadar zorlu olursa

olsun, hem peygamberler hem de beraberlerindeki müminler sab›r ve

kararl›l›kla insanlar› din ahlak›na ça¤›rmaya devam etmifllerdir. Yafla-

d›klar› tüm zorluk ve s›k›nt›lara ra¤men, büyük bir cesaret ve fedakar-

l›k örne¤i sergilemifllerdir. Tüm olaylar›n ancak Allah'›n kontrolüyle

gerçekleflece¤ini bilmenin teslimiyetini ve tevekkülünü en güzel flekil-

de yaflam›fllard›r. ‹man edenlerin bu teslimiyetli tav›rlar› ayetlerde flu

flekilde belirtilmifltir: 

"… De ki: "Ortak kofltuklar›n›z› ça¤›r›n, sonra bir düzen (tuzak)

kurun da bana göz bile açt›rmay›n. Hiç flüphesiz, benim velim

Kitab› indiren Allah't›r ve O salihlerin koruyuculu¤unu (velili-

¤ini) yap›yor." (Araf Suresi, 195-196)

Onlar, kendilerine insanlar: "Size karfl› insanlar topla(n)d›lar,

art›k onlardan korkun" dedikleri halde imanlar› artanlar ve:

"Allah bize yeter, O ne güzel Vekildir" diyenlerdir. (Al-i ‹mran

Suresi, 173)

"Bize ne oluyor ki, Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize do¤ru
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olan yollar› O göstermifltir. Ve elbette bize yapt›¤›n›z iflkence-

lere karfl› sabredece¤iz. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül et-

melidirler." (‹brahim Suresi, 12)

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

hiç bir fley isabet etmez. O bizim Mevlam›zd›r. Ve mü'minler

yaln›zca Allah'a tevekkül etmelidirler." (Tevbe Suresi, 51)

Bu sald›r› ve tuzaklar her zaman müminlerin lehine sonuçlar ver-

mifl, kalplerinde hastal›k bulunan, Müslümanlara destek olmaktan ve

Allah yolunda fedakarl›kta bulunmaktan kaç›nan insanlar›n ortaya

ç›kmas›na da vesile olmufltur. Kuran'da, böyle zorluklarla karfl›laflt›k-

lar›nda tebli¤ flevkini ve heyecan›n› kaybeden, hatta geride kald›¤› için

sevinen insanlar›n tavr›ndan flöyle bahsedilmektedir:

fiüphesiz içinizden a¤›r davrananlar vard›r. fiayet, size bir mu-

sibet isabet edecek olsa: "Do¤rusu Allah, bana nimet verdi,

çünkü onlarla birlikte olmad›m" der. (Nisa Suresi, 72)

Oysa din ahlak›n› anlatma konusunda a¤›r davranmak, geride

kalmak, fedakarl›ktan kaç›nmak ve sorumlulu¤u baflkalar›n›n üzerine

b›rakmak sevinç duyulacak davran›fllar de¤ildir. Akl› ve vicdan› ile

do¤ru olan› kavrayabildi¤i halde, vicdan›n› örterek haktan yüz çeviren

bir insan kendisini kazançl› sanmamal›d›r. Allah'›n raz› olaca¤› ahlak›

yaflamakta a¤›r davranmak, geride kalanlardan olmak kifliye ahirette

büyük bir sorumluluk yükleyebilir. Dünya hayat›nda, rahat›n› koruya-

bilmek, menfaatlerine zarar gelmesini engelleyebilmek için pasif dav-

ranan bir insan, ahirette dünyada karfl›laflaca¤› zorluklarla k›yaslan-

mayacak kadar büyük ac› ve s›k›nt›larla karfl›laflabilir. Dünyada ise

Allah'›n raz› olmayaca¤›n› bildi¤i samimiyetsiz bir ahlak göstermifl ol-

man›n verdi¤i vicdan azab›, hayat›n›n her an›nda ona bir iç s›k›nt›s›

olacakt›r. Bunun yan› s›ra, Allah dilerse böyle bir kifliye ahiretten önce,

dünya hayat›nda da azap verebilir. Kuran'da bu durum, "Öyleyse sen
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onlar› (en dayan›lmaz azabla) çarp›lacaklar› günlerine kavufluncaya

kadar b›rak. O gün, ne hileli-düzenleri kendilerine herhangi bir fley-

le yarar sa¤layacak, ne yard›m görecekler. fiüphesiz zulmedenlere

bundan önce de bir azab vard›r; ancak onlar›n ço¤u bilmiyorlar."

(Tur Suresi, 45-47) ayetleriyle bildirmifltir. 

‹nkar edenlerin güzel ahlak›n tebli¤ini engelleme amac›yla uygu-

lad›klar› bask› karfl›s›nda müminler Allah'a tevekkül etmelidirler. Elle-

rinden gelen tüm çabay› göstererek Kuran ahlak›n› yaflamaya devam

etmelidirler. Allah Kuran'da bu kimseleri flu flekilde müjdelemektedir:

E¤er Allah size yard›m ederse, art›k sizi yenilgiye u¤ratacak

yoktur ve e¤er sizi 'yapayaln›z ve yard›ms›z' b›rakacak olursa,

ondan sonra size yard›m edecek kimdir? Öyleyse müminler,

yaln›zca Allah'a tevekkül etsinler. (Al-i ‹mran Suresi, 160)

Ey Peygamber, sana ve seni izleyen müminlere Allah yeter.

(Enfal Suresi, 64)

E¤er onlar yüz çevirirlerse, de ki: "Bana Allah yeter. O'ndan bafl-

ka ‹lah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve büyük arfl›n Rabbi

O'dur." (Tevbe Suresi, 129)

Salih müminler, Kuran'da bildirildi¤i gibi hay›rlarda yar›fl›p öne

geçenlerden olabilmek, Allah'›n r›zas›n› en fazlas›yla kazanabilmek

için, zorluklar karfl›s›nda flevkle tebli¤e devam ederler. Kuran ahlak›-

n›n gerektirdi¤i fedakarl›¤›n yaln›zca belirli konularla s›n›rl› olmad›¤›n›,

insan›n hayat›n›n her an›nda, hiçbir zorluktan y›lmadan bu ahlakta ka-

rarl›l›k göstererek yaflanabilece¤ini bilirler. Kuran'da müminlerin bu ah-

lak›ndan övgüyle söz edilmifl ve buna karfl›l›k Allah'›n onlara hem dün-

ya hayat›n›n hem de ahiret sevab›n›n güzelli¤ini verdi¤i bildirilmifltir:

Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savafla

girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve
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mihnet)den dolay› ne

gevfleklik gösterdiler, ne boyun

e¤diler. Allah, sabredenleri sever. 

Onlar›n söyledikleri: "Rabbimiz, günah-

lar›m›z› ve iflimizdeki afl›r›l›klar›m›z› ba¤›flla,

ayaklar›m›z› (bast›klar› yerde) sa¤lamlaflt›r ve bize

kafirler toplulu¤una karfl› yard›m et" demelerinden bafl-

ka bir fley de¤ildi. Böylece Allah, dünya ve ahiret sevab›-

n›n güzelli¤ini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanlar› sever.

(Al-i ‹mran Suresi, 146-148)
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Zorluk Ortamlar›nda Gösterilen
Fedakarl›k ile Rahatl›k ‹çindeyken
Yap›lanlar›n De¤eri Allah Kat›nda

Bir Olmayabilir

Kitab›n önceki bölümlerinde zorluk ve s›k›nt›lar›n münaf›k ka-

rakterli insanlarla, samimi müminleri ay›rt eden önemli bir imtihan

vesilesi oldu¤undan bahsettik. Kuran'›n pek çok ayetinde, refah orta-

m›ndayken müminlerle birlikte hareket eden, mümin ahlak›na benzer

bir ahlak gösteren, zorlukla karfl›laflt›klar›nda ise farkl› bir tav›r sergi-

leyen insanlar hakk›nda bilgi verilmektedir. Pek çok kifli refah orta-

m›nda birtak›m zorluklara güç yetirebilir; ancak zorluk an›nda bu ah-

lak› gösteremeyebilir. Her ne olursa olsun tevekkül edebilmek, Allah'a

ba¤l›l›kta kararl› davranabilmek, karfl›laflt›¤› zorluklar› aflabilmek için

çaba harcayabilmek sadece güçlü bir imana sahip olanlar›n gösterebi-

lecekleri tav›rlard›r.

Kimi insanlar bu gerçe¤i görmezden gelir, refah içerisindeyken

yapt›klar› birtak›m iyilikleri yeterli görürler. Zorluklarla karfl›laflt›kla-

r›nda ise, zaman›nda yapm›fl olduklar› iyilikleri öne sürerek fedakar-

l›kta bulunmaktan kaç›n›rlar. Ayr›ca bunlar› delil göstererek Kuran'da

bildirilen fedakar ruhu yaflad›klar›n› iddia ederler. Bu ahlaka sahip in-

sanlar, kendileri s›k›nt› içerisindeyken baflkalar›n›n sorunlar›yla ilgi-

lenmenin vicdani sorumluluklar› olmad›¤›n› savunur ve "baflkalar›

yaps›n" mant›¤›yla sorumluluk almaktan kaç›n›rlar.

Oysa bu bak›fl aç›s› Kuran ahlak›yla hiçbir flekilde ba¤daflmamak-

tad›r. Allah insanlar›, hayatlar›n›n her an›nda güzel ahlak› yaflamakla

yükümlü k›lm›flt›r. Bu nedenle her insan, sab›rda, tevekkülde, samimi-

yette, dürüstlükte, vefa ve sadakatte oldu¤u kadar fedakarl›kta da bir
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ömür süresince kararl›l›k göstermekle sorumludur. Allah insan›n bu

sorumlulu¤unu "Mal ve çocuklar, dünya hayat›n›n çekici-süsüdür;

sürekli olan 'salih davran›fllar' ise, Rabbinin Kat›nda sevap bak›-

m›ndan daha hay›rl›d›r, umut etmek bak›m›ndan da daha hay›rl›-

d›r." (Kehf Suresi, 46) ayetiyle haber vermifltir. Kuran ayetlerinde tarif

edilen fedakarl›k, kendi menfaatleriyle çat›flan, hatta kendisini risk al-

t›na sokan, emek vermesini, sab›r göstermesini gerektiren olaylarda

dahi insan›n seve seve özveride bulunmas›d›r. 

Kuran ayetlerinde, iman edenlerin zorluk içerisinde olduklar› dö-

nemlerde yapt›klar› fedakarl›klarla, refah ve güvenlik içerisindeyken

gösterdikleri çaban›n bir olmayaca¤›na dikkat çekilmektedir. ‹htiyaç

ve zorluk içerisindeyken, mal›ndan infak eden, çaba harcayan bir kim-

se Allah Kat›nda derece bak›m›ndan daha üstün tutulmufltur. Ku-

ran'da bu durum flöyle bildirilmektedir:

Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa

göklerin ve yerin miras› Allah'›nd›r. ‹çinizden, fetihten önce

infak eden ve savaflanlar (baflkas›yla) bir olmaz. ‹flte onlar, de-

rece olarak sonradan infak eden ve savaflanlardan daha bü-

yüktür. Allah, her birine en güzel olan› vadetmifltir. Allah,

yapt›klar›n›zdan haberdard›r. (Hadid Suresi, 10)

Bir baflka ayette ise Allah, "E¤er yak›n bir yarar ve orta bir sefer

olsayd›, onlar mutlaka seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak gel-

di..." (Tevbe Suresi, 42) sözleriyle kalplerinde imani bir zay›fl›k olan bu

kimselerin zorluk anlar›nda fedakarl›ktan kaç›nmalar›n›n gerçek ne-

denini bildirmifltir. Kolayl›k, rahatl›k ve refah içerisinde olduklar›nda,

salih müminlerle birlikte hareket eden bu insanlar, zorluklarla karfl›-

laflt›klar›nda y›lg›nl›¤a kap›lmaktad›rlar. 

Salih müminler ise, kendileri s›k›nt› içerisinde olsalar bile, Allah

korkular› ve samimi imanlar› nedeniyle fedakarl›k konusunda büyük
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bir azim, kararl›l›k ve cesaret gösterebilirler. Müminin Allah'›n r›zas›n›

kazanma konusundaki flevk ve azmi, içerisinde bulundu¤u zorluk ve

s›k›nt›lara olan bak›fl aç›s›n› da temelden de¤ifltirir. Zorluk olarak gö-

rülen her türlü olay, iman gözüyle bak›ld›¤›nda mümin için kolay bir

hal al›r. Allah'›n samimi müminlere, Kuran ahlak›n› yaflamakta karar-

l›l›k gösterenlere, Allah'›n r›zas›n› her türlü dünya menfaatinden daha

önemli görenlere mutlaka yard›m edece¤ini bilmenin tevekkülünü ya-

flarlar.

Bu gerçe¤in fluurunda olan müminlerin zorluk anlar›nda fedakar-

l›k göstermeye, sorumluluk almay› talep etmeleri gerekir. Allah kimle-

rin bu sorumluluktan muaf oldu¤unu ise Kuran'›n "Allah'a ve elçisi-
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ne karfl› 'içten ba¤l› kal›p hayra ça¤›ranlar' olduklar› sürece, güçsüz-

zay›flara, hastalara ve infak etmek için bir fley bulamayanlara bir so-

rumluluk (günah) yoktur. ‹yilik edenlerin aleyhinde de bir yol yok-

tur. Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir." (Tevbe Suresi, 91) ayetiyle bil-

dirmifltir. Allah'tan korkan vicdan sahibi bir insan›n, bu gerçekleri bi-

lerek sorumluluktan kaçmas›, kendi menfaatlerinin pefline düflmesi

hiçbir mazeret ile aç›klanamaz. Allah bu kimselerin özür ve mazeretle-

rinin geçersizli¤ini Kuran'da Peygamberimiz (sav) döneminden bir ör-

nekle flöyle haber vermektedir:

Yol, ancak o kimseler aleyhinedir ki, zengin olduklar› halde (sa-

vafla ç›kmamak için) senden izin isterler ve bunlar geride kalan-

larla birlikte olmay› seçerler. Allah, onlar›n kalplerini mühürle-

mifltir. Bundan dolay› onlar, bilmezler. (Tevbe Suresi, 93)

Onlara geri döndü¤ünüzde size özür belirttiler. De ki: "Özür

belirtmeyiniz, size kesin olarak inanm›yoruz. Allah bize, duru-

munuzu haber vermifltir. Yapt›klar›n›z› Allah görecektir, O'nun

elçisi de. Sonra gayb› da, müflahede edilebileni de bilene dön-

dürüleceksiniz ve O, yapt›klar›n›z› size haber verecektir." (Tev-

be Suresi, 94)

Bu kimseler, çevrelerindeki insanlar› gösterdikleri tavr›n makuli-

yeti konusunda ikna etmeye çal›flarak vicdanlar›n› rahatlatmak ister-

ler. Kimi zaman ailevi, kimi zaman da ticari sorumluluklar›n›

öne sürerek, fedakarl›kta bulunmamalar›n›n zaruri bir du-

rum oldu¤u izlenimini vermek isterler. Oysa ki tüm bunlar›n

geçersizli¤ini kendileri de bilmektedirler. Dünya haya-

t›ndaki herfleyin gelip geçici oldu¤unun, ezel-

den ebede kadar baki olan›n yaln›zca

Allah oldu¤unun ve
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herfleyin sonunda Rabbimiz'e döndürülece¤inin fluurundad›rlar. Nite-

kim "Andolsun sizden öne (veya önceden) geçenleri bilmiflizdir; ve

(yine) andolsun, geride kalanlar› da bilmiflizdir." (Hicr Suresi, 24)

ayetiyle de bildirildi¤i gibi, Rabbimiz bu kiflilerin gerçek niyetlerini

bilmektedir. Ancak buna ra¤men, Allah'›n r›zas›n› kazanmak yerine

nefislerini memnun etmeyi tercih ederler. Bu kifliler kendi menfaatleri-

ni korumalar›n›n lehlerinde oldu¤unu düflünürken çok büyük bir ya-

n›lg›ya düflerler. Çünkü insan›n as›l lehine olacak olan, Allah'›n r›za-

s›ndan yana hareket etmesidir. Onu koruyup kollayacak, ona nimet

verecek, güvenli¤ini, rahatl›¤›n›, huzurunu sa¤layacak olan yaln›zca

alemlerin Rabbi olan Allah't›r. 

Gösterilen bencil bir ahlak›n, iman eden bir insan› ahirette oldu-

¤u gibi dünya hayat›nda da küçük düflürece¤i unutulmamal›d›r. Allah

Peygamberimiz (sav)'e, mallar›yla ve canlar›yla fedakarl›kta bulun-

maktan kaç›nan insanlara flöyle söylemesini vahyetmifltir:

Bundan böyle, Allah seni onlardan bir toplulu¤un yan›na

döndürür de, (yine savafla) ç›kmak için senden izin isterlerse,

de ki: "Kesin olarak benimle hiçbir zaman (savafla) ç›kamazs›-

n›z ve kesin olarak benimle bir düflmana karfl› savaflamazs›-

n›z. Çünkü siz oturmay› ilk defa hofl gördünüz; öyleyse geride

kalanlarla birlikte oturun." (Tevbe Suresi, 83)

Ayr›ca zorlukla karfl›lafl›nca geri çekilmenin, y›lg›nl›¤a kap›lma-

n›n, kendi menfaatlerini Allah'›n r›zas›na tercih etmenin, Müslüman›m

diyen bir kifliyi ahirette nas›l büyük bir piflmanl›¤a sürükleyebilece¤i de

unutulmamal›d›r. ‹man sahibi bir insan›n tüm bu gerçekleri düflünerek

Kuran ahlak›n› gücünün yetti¤i en mükemmel flekilde yaflamas› son-

suza kadar sürecek böyle bir piflmanl›k duymas›n› önleyecektir.
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itab›n bafl›ndan bu yana feda-

karl›¤›n müminin samimiyetini

ortaya koyan en önemli özellik-

lerinden biri oldu¤unu anlat-

t›k. Ancak flu da unutmamal›-

d›r ki, insan›n yaflam› boyunca

karfl›s›na fedakarl›k yapabilece¤i çok az say›da f›r-

sat ç›kabilir. Bu nedenle karfl›s›na bu tür bir f›rsat

ç›kt›¤›nda, bunlar›n Allah'a yak›nlaflmak, O'nun r›-

zas›n› ve sevgisini kazanabilmek için çok k›ymetli

zamanlar oldu¤unun fluuruyla hareket etmelidir.

Günümüzde tüm insanlar›n ve özellikle dünyan›n

dört bir yan›nda yaflayan Müslümanlar›n durumu-

na bakt›¤›m›zda, ‹slam ahlak›n› gerçek anlam›yla

yaflaman›n önemi bir kez daha ortaya ç›kmaktad›r. 

Hemen her gün gazetelerde ve televizyonlar-

da Kuran ahlak›n›n yaflanmamas›ndan kaynakla-

nan kar›fl›kl›klara, zalim yöneticilerin bask›s› alt›n-

da yaflam mücadelesi yaflayan insanlara, zorbal›k-

lara, insanlar›n haklar›na tecavüz edildi¤i olaylara

flahit oluruz. 

Halen dünyan›n dört bir yan›nda savafllar, iç

kar›fl›kl›klar devam etmektedir. Filistin'de, Çeçe-

nistan'da, Do¤u Türkistan'da Müslümanlar hala



çok zorlu bir yaflam mücadelesi

vermektedirler. Sadece 20. yüzy›lda yaflanan

savafllarda; Bosna-Hersek'te, Kosova'da, Cezayir'de,

Tunus'ta, Eritre'de, M›s›r'da, Afganistan'da, Keflmir'de, Ruan-

da'da, Do¤u Türkistan'da, Çeçenistan'da, Vietnam'da, Tayland'da,

Filipinler'de, Burma'da ya da Sudan'da yüz binlerce silahs›z insan ha-

yat›n› kaybetmifl, kad›nlar tecavüze u¤ram›fl, iflkence görmüfl, milyon-

larcas› evlerinden yurtlar›ndan ç›kar›lm›fl, sakat kalm›fl, yak›nlar›n›

kaybetmifltir. Masum çocuklar kurflunlara hedef olmufl, bebekler kun-

daklar›nda katledilmifl, kaçmaya çal›flan insanlar may›nlara basarak ya

hayatlar›n› yitirmifl ya da sakat kalm›fllard›r. ‹nsanlar efli benzeri görül-

memifl bir vahflete tabi tutulmufl, zulme u¤rat›lm›fl, insanl›k d›fl› flart-

lar alt›nda esir kamplar›nda yaflam mücadelesi vermifllerdir. 

Günümüzde halen iç savafllar sürmekte, kad›nlar, çocuklar zulme

u¤rat›lmaya, eziyet görmeye devam etmektedirler. ‹nsanlar kendileri-

ne yard›m eli uzatacak vicdan sahibi insanlar› beklemekte, ama sesle-

rini duyuramamaktad›rlar. Müslümanlar›n zulüm gördükleri

ülkelerden yaln›zca birkaç›nda yaflananlara k›saca bak›ld›-

¤›nda dahi bu konunun önemi çok daha iyi anlafl›-

labilecektir. 
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Müslümanlara Uygulanan
Zulüm

Filistin

Filistinli Müslümanlar yaklafl›k yar›m as›rd›r, hiçbir gerekçe gös-

terilmeden evlerinden ç›kar›lmakta, kurflunlanmakta, sald›r›ya u¤ra-

makta, evleri bafllar›na y›k›lmakta, tarlalar› ve bahçeleri yok edilmek-

te, iflkenceye ve fliddete maruz kalmaktad›rlar. Sald›r›ya u¤rayan,

üzerlerine atefl aç›lan, bombard›mana tutulan çocuklar›n, gençlerin ve

kad›nlar›n ancak çok az bir k›sm› dünya medyas›na yans›maktad›r. 

Nüfusunun %70'i gençlerden oluflan Filistin'de, 1948'de bafllayan

iflgal ile birlikte çocuklar da göçü, sürgünü, gözalt›lar›, hapis ve katli-

amlar› yaflad›lar. Filistinliler kendi topraklar›nda ikinci s›n›f insan mu-

amelesi gördüler. Çat›flmalar›n halen yo¤un olarak sürdü¤ü bölgeler-

de her gün birkaç çocuk ölmekte ve 10'un üzerinde çocuk da yaralan-

maktad›r. Sapan ve tafllar›ndan baflka hiçbir silahlar› olmayan genç in-

sanlar ise att›klar› tafllar karfl›l›¤›nda tam teçhizatl› ‹srail askerlerinin

gerçek kurflunlar›na hedef olmaktad›rlar. Üstelik ‹srail askerleri sade-

ce kendilerine tafl atanlara karfl› de¤il, tüm sivil halka karfl› ac›mas›z

bir katliam politikas› izlemektedir. 

Evine ekmek götüren bir baba, hamile eflinin ve çocuklar›n›n göz-

leri önünde hiçbir gerekçe gösterilmeden vurulmaktad›r. Tarlalarda

çal›flan kad›nlar›n üzerlerine helikopterlerden atefl aç›lmakta, ama ge-

rekçesi hiçbir zaman dile getirilmemektedir. Okuldan eve dönen ço-

cuklar ‹srail tanklar›ndan aç›lan atefl neticesine hayatlar›n› kaybetmek-

tedirler. Yaralananlara ambulans gelmesine veya hastalar›n hastaneye

götürülmesine ‹srail askerleri izin vermemekte, ço¤u insan bu flekilde
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can vermektedir. Milyonlarca insan

onlarca y›ld›r mülteci kamplar›nda

açl›k ve sefalet içinde yaflamakta, ka-

d›nlar dahil pek çok Müslüman ‹srail

hapishanelerinde türlü iflkencelere

maruz kalmaktad›rlar. Üstelik her an

yeni bir bombard›man tehditiyle kar-

fl› karfl›ya bulunmaktad›rlar. (Detayl›

bilgi için bkz Filistin, Harun Yahya)
Müslümanlar olarak bizim te-

mennimiz, yaflanan tüm bu s›k›nt›la-

r›n sona ermesi ve Ortado¤u'ya bar›fl

gelmesidir. ‹sraillilerin masum insan-

lar› vurmas›na da, baz› radikal Filis-

tinlilerin teröre baflvurarak masum ‹s-

raillileri bombalamas›na da karfl›y›z.

Bizce bu çat›flmalar›n sona ermesi ve

Ortado¤u'ya gerçek bir bar›fl gelmesi,

her iki taraf›n da kendi inançlar›n› sa-

mimi ve do¤ru bir flekilde anlay›p uy-

gulamas›yla mümkün olacakt›r.
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Keflmir

Asya k›tas›ndaki pek çok Müslüman halk gibi Keflmir halk› da 20.

yüzy›l›n ikinci yar›s›n› çat›flmalarla ve savafllarla geçirdi. ‹flgalci Hin-

distan yönetiminin bask›lar› nedeniyle Keflmir, yaklafl›k 50 y›ld›r bar›-

fl›, huzuru ve istikrar› yaflayamamaktad›r. Sahip oldu¤u stratejik

önem, yeralt› zenginlikleri ve as›l olarak da Müslüman kimli¤iyle dik-

kat çeken Keflmir, ba¤›ms›z bir ‹slam devleti olmay› ya da ‹slami bir

kimli¤e sahip olan Pakistan ile birleflmeyi istemektedir. Bu durum,

Hindistan'›n, Rusya'n›n ve Komünist Çin'in ç›karlar›na ters düflmekte-

dir. Bu amaçla Keflmir halk›na ekonomik ambargolar konulmakta, flid-

det eylemleri, sebepsiz tutuklamalar gerçeklefltirilmekte, iflkenceler

uygulanmaktad›r. Ayn› flekilde uluslararas› bask›lar ve ambargolarla

Pakistan yönetiminin de Keflmir'e destek vermesi engellenmek isten-

mektedir.

II. Dünya Savafl›ndan sonra Hindistan egemenli¤i alt›nda kalan

Keflmir eyaleti, o tarihten bu yana Hint zulmü alt›nda yaflamaktad›r.

Bu duruma direnmek ve ba¤›ms›z

olmak isteyen halka yönelik 1947,

1965 ve 1971 y›llar›nda üç büyük

katliam gerçeklefltirildi. On binler-

ce Keflmirli Müslüman öldürüldü,

4.000'den fazla kad›n iflkenceye ve

tecavüze u¤rad›. ‹slami bilincin en-

gellenmesi için din e¤itimi veren

okullar kapat›ld›. 1990 y›l›ndan

sonra ise Keflmir'deki soyk›r›m ve

asimilasyon hareketi en ac›mas›z
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fleklini ald›. ‹nsanlar sebepsiz

yere gözalt›na al›n›p, iflkence

alt›nda öldürüldüler. Evler

kundakland›, savunmas›z in-

sanlara türlü bask›lar uygulan-

d›, gazete ve okullar kapat›ld›.

Hint yönetimi sadece silahl› sald›r›lara baflvurmakla da yetinmedi. Ta-

r›m için kullanaca¤›n› aç›klad›¤› barajlar› dahi Müslümanlara karfl› ifl-

kence amaçl› kulland›. Barajlar› a¤z›na kadar su doldurup, muson ya¤-

murlar› ile birlikte kapaklar› birden açarak, bölgenin afla¤› kesimlerin-

de bulunan özgür Keflmir ve Pakistan'› sular alt›nda b›rakt›. Bunlar›n

sonucunda binlerce insan hayat›n› yitirdi ve çok büyük maddi hasar-

lar oldu. Keflmir'de, Hint yönetiminin sürdürdü¤ü vahfletin yan› s›ra

bir de mülteci sorunu yaflanmaktad›r.

Keflmirli Müslümanlara karfl› uygulanan vahflet ileri boyutlarda-
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d›r. Ancak çeflitli propaganda yöntemleriyle Keflmir ve bölgesinde ya-

flananlar, insanlara çok farkl› flekilde aksettirilmektedir. Uygulanan zu-

lümler, iflkenceler, masum insanlara yap›lan bask›lar gizlenmekte, so-

nuçta tüm dünya olan bitenler karfl›s›nda sessiz kalmaktad›r. ‹nsan

haklar› örgütlerinin haz›rlad›klar› raporlar adeta yokmufl gibi davra-

n›lmaktad›r. Hint zulmüne karfl› direnen, kendi topraklar›nda bar›fl

içinde yaflamak için mücadele veren Keflmirliler dünyaya radikal terö-

rist gruplar olarak tan›t›lmaktad›r. Oysa yar›m asra yak›n bir zaman-

d›r Hint zulmüyle karfl› karfl›ya kalan Keflmir halk›n›n tek dile¤i, din

ahlak›n› rahatça yaflayabilecekleri, insanlar›n sadece Müslüman ol-

duklar› için zulüm görmeyecekleri, çocuklar›n› bar›fl ve güven içinde

büyütebilecekleri bir topra¤a sahip olmakt›r. Keflmirli Müslümanlar›n

en meflru haklar›ndan dahi yoksun b›rak›lmalar›, dahas› türlü iflkence-

lere maruz kalmalar›, vicdanl› insanlar› bilinçlendirmenin ne kadar

acil ve önemli bir görev oldu¤unu bize bir kez daha göstermektedir.

(Detayl› bilgi için bkz ‹slam ve Uzakdo¤u Dinleri, Harun Yahya)

Do¤u Türkistan

Yaklafl›k 250 y›ld›r Çin egemenli¤i alt›nda olan Do¤u Türkis-

tan'daki Müslüman Türkler, hala Maocu K›z›l Çin rejiminin zulmü al-

t›nda yaflamaktad›rlar. Mao önderli¤indeki komünistlerin Çin'in yöne-

timini ele geçirmelerinin ard›ndan, asimile olmay› reddeden Do¤u

Türkistan'daki Müslümanlar›n fiziksel olarak imhas›na yönelindi. Kat-

ledilen Müslüman say›s› korkunç boyutlardayd›. 1949-1952 y›llar› ara-

s›nda 2 milyon 800 bin; 1952-1957 aras›nda 3 milyon 509 bin; 1958-1960

y›llar› aras›nda 6 milyon 700 bin; 1961-1965 y›llar› aras›nda 13 milyon

300 bin kifli ya Çin ordusu taraf›ndan katledildi ya da rejimin do¤ur-
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du¤u k›tl›k sonucunda öldü. Halk›n

hayatta kalabilen bölümü ise büyük

bask› ve iflkencelere maruz b›rak›ld›.

Do¤u Türkistan'da halka uygulanan

bask›lar, S›rplar›n, Bosna'da Müslü-

man Boflnaklara veya Kosova'da Arna-

vut ço¤unlu¤a uygulad›klar›ndan

farkl› de¤ildir. Ülkedeki Çin mahke-

melerinin "ceza" yöntemleri de son de-

rece ac›mas›z ve vahflicedir. Diri diri

topra¤a gömmek, öldüresiye dövülen bir insan› ç›plak halde karlarda

yat›rmak, iki baca¤› iki ayr› öküze ba¤lanan bir insan› ikiye bölmek gi-

bi "ceza"lar uygulanm›flt›r.

Komünist rejim, 1949 y›l›ndan itibaren, bir yandan Müslümanlar›

imha ederken bir yandan da bölgeye sistemli bir biçimde Çinli göçmen

yerlefltirdi. Bugün ise Uygurlar köylerde oturmaya zorlan›rken, Çinli-
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kürek cezas›na mahkum edil-
mekte ya da meydanlarda infaz
mangalar› taraf›ndan kurfluna
dizilmektedir. 

Milli Gazete, 15 Ocak 2003
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ler flehirlere yerlefltirilmektedir. Çin yönetimi ayr›ca Do¤u Türkistanl›

Müslümanlar› nükleer denemelerinde denek olarak kullanm›flt›r. ‹lk

olarak 16 Ekim 1964 tarihinde bafllat›lan nükleer denemelerin olumsuz

etkileri yüzünden bölge insan› ölümcül hastal›klara yakalanm›fl, 20 bin

özürlü çocuk dünyaya gelmifltir. Nükleer denemeler nedeniyle ölen

Müslüman say›s›n›n 210 bini buldu¤u bilinmektedir. Binlerce insan ise

ya sakat kalm›fl ya da kanser gibi hastal›klara yakalanm›flt›r.

Çin, 1964'ten günümüze kadar Do¤u Türkistan topraklar›nda el-

liye yak›n atom ve hidrojen bombas› patlatm›flt›r. ‹sveçli uzmanlar,

1984 y›l›nda yap›lan yeralt› nükleer denemesinde kullan›lan bomban›n

Richter ölçe¤iyle 6.8 fliddetinde yer sars›nt›s›na sebebiyet verdi¤ini tes-

pit etmifllerdir.

Do¤u Türkistan halk›n› dininden vazgeçirmek için her türlü y›l-

d›rma ve bask› yöntemini kullanan Çin flovenizmi, en kat› dönemini

komünist diktatör Mao'nun 1966-1976 y›llar› aras›nda uygulatt›¤› Kül-

tür Devrimi esnas›nda yaflad›. Camiler y›k›ld›, toplu ibadet yasaklan-

d›, Kuran kurslar› kapat›ld› ve bölgeye yerlefltirilen Çinliler Müslü-

manlar› taciz etmek için her yolu denediler. Okullarda dinsizlik propa-

gandas› yap›ld›. Ayr›ca bütün iletiflim araçlar› vas›tas›yla insanlar›n

din ahlak›ndan uzaklaflmalar› için yo¤un çaba harcand›. Dini ilimlerin

ö¤renilmesi ve dini bilgilere sahip öncü kiflilerin halk› e¤itmeleri ise ta-

mamen yasakland›.

Do¤u Türkistan'da Müslüman Türklere yönelik zulüm fliddetle

devam etmektedir. Çin resmi görevlileri, Türk gençlerini potansiyel ola-

rak rejim karfl›t› görerek sebepsiz yere evlerinden toplamaktad›r. Genç-

ler ise, bu zulümden kurtulmak için da¤lara veya çöle kaçmaktad›r.

1996 y›l›ndan beri on binlerce Uygur Türkü, kamplarda tutulmak-
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tad›r ve bu kamplardakilere a¤›r iflkenceler yap›ld›¤› bilinmektedir. Bir

insan haklar› örgütünün resmi yaz›s›nda da belirtildi¤i gibi san›klar,

tek celsede biten davalarda ya kürek cezas›na mahkum edilmekte ya

da meydanlarda infaz mangalar› taraf›ndan kurfluna dizilmektedir.

Çünkü mahkemeler, Komünist Partinin talimat› ile çal›flmaktad›r. En

dehflet verici olanlar›ndan biri ise hamile kad›nlar›n evlerinden al›na-

rak gayr› s›hhi flartlarda k›s›rlaflt›r›lmalar›, s›n›rlama fazlas› do¤an be-

beklerin öldürülmeleridir. (Bkz. Do¤u Türkistan, Harun Yahya)

Çeçenistan

Sovyetler Birli¤i'nin da¤›lmas›n›n ard›ndan Rusya içindeki etnik

gruplardan baz›lar› ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ettiler. Y›l-

lar süren komünist Rus yönetimi alt›nda çok büyük

bask›lar gören 1 milyon nüfusa sahip Çeçenler, Ca-

har Dudayev önderli¤inde bafllad›klar› ba¤›ms›zl›k

savafl› sonucunda 1996 y›l›nda ba¤›ms›zl›klar›n›

ilan ettiler. 

1999 y›l›nda Çeçen gazisi fiamil Basa-

yev'in kendilerinden yard›m isteyen Da¤›s-

tanl›lara yard›m etmesiyle bafllayan yeni

savafl sonucunda baz› Çeçen köyleri bom-

bard›man alt›na al›nd›. Bu köylerden sadece

iki kifli kurtulabildi. Rus kuvvetleri Çeçenis-

tan topraklar›nda önlerine ç›kan herkesi, ka-
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Rus yönetiminin savunmas›z Çeçen halk›na karfl›
yürüttü¤ü büyük soyk›r›m s›ras›nda savunmas›z
insanlara karfl› insanl›k d›fl› iflkenceler uyguland›,
tüm vahflet sahneleri dünyan›n gözü önünde ger-
çekleflti. 
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d›n, çocuk ya da yafll› demeden masum halk› ac›mas›zca katletmeye ve

sivil hedefleri bombalamaya bafllad›lar. Kimyasal bombalar›n, Scud ve

Napalm füzelerinin kullan›ld›¤› bombalamalar s›ras›nda da, özellikle

hastaneleri, do¤um evlerini, çarfl›lar›, mülteci konvoylar›n› hedef ola-

rak seçtiler. 

Rus kuvvetleri Çeçenistan toprakla-
r›nda önlerine ç›kan herkesi, kad›n,
çocuk, genç, yafll› demeden ac›ma-
s›zca katletmeye ve sivil hedefleri
bombalamaya bafllad›lar.
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Ruslar›n sivil halka yönelik yapt›¤› vahfli sald›r›lardan biri de bir-

çok Çeçen köyünün kulland›¤› Argun Nehrine zehir katmak oldu. Ze-

hirli sudan içen kad›n ve çocuklardan büyük ço¤unlu¤u ölürken, yüz-

lercesinde de kal›c› etkiler olufltu. ‹ki y›l içinde Çeçenistan, nüfusunun

dörtte üçünü kaybetti. Bir k›sm›ysa s›¤›nd›klar› komflu ülkelerde çok

zor koflullarda hayatlar›n› devam ettirmeye çal›fl›yorlard›. Rusya'n›n

plan› 2000 y›l›n›n Kas›m ay›na kadar kendileriyle mücadele eden tüm

Çeçen savaflç›lar› yok etmekti. Ancak bu planlar› gerçekleflmedi ve Çe-

çen halk› özgürlü¤ü için mücadeleye devam etti.

Çeflitli insan haklar› örgütlerinin Rus katliam›ndan kaçan Çeçen

mültecilerin durumuyla ilgili yapt›¤› incelemeler, burada yaflanan in-

san haklar› ihlallerinin çok büyük boyutlarda oldu¤unu göstermekte-

dir. Kilometrelerce yolu yürüyerek katetmeye çal›flan Çeçenler bir yan-

dan da açl›kla, susuzlukla ve salg›n hastal›klarla mücadele etmektedir-

ler. fiiddetli so¤uk ve kar ya¤›fl› alt›nda kad›n›, çocu¤u, yafll›s›, genci ile

göç etmeye zorlanan insanlar, terk edilmifl tren vagonlar›nda, s›¤›nd›k-

lar› kasabalar›n ah›rlar›nda 2-3 aile ile birarada çok zor flartlarda ya-

flam mücadelesi vermektedirler.

Mülteci kamp›na s›¤›nan Çeçenler, k›fll›k giyecek bulamad›klar›

için çocuklar›n› okullar›na gönderememektedir. Buraya s›¤›nanlar›n

neredeyse yar›s› flartlar›n kötülü¤ü ve fliddetli so¤u¤un etkisiyle hasta

olmaktad›r. Haftalarca s›cak yemek yiyemeyen ve bünyeleri bu a¤›r

flartlara dayanamayan Çeçen mülteciler aras›nda verem, hepatit gibi

hastal›klar h›zla yay›lm›fl, ölümler artm›flt›r. Bu duruma ra¤men bölge

ülkelerinden yap›lan yard›mlarda da sürekli k›s›tlamalar yap›lmakta,

fliddetli so¤uk hava koflullar›yla, susuzlukla, açl›kla mücadele eden bu

insanlar tek bir dilim ekmek bulmakta dahi zorluk çekmektedirler.

(Detayl› bilgi için bkz. ‹slam'›n K›fl›, Beklenen Bahar›) 



Dünya Genelinde Çocuklar›n
Yaflad›klar› Zorluklar

Müminin üzerine düflen sorumluluklardan biri de dünya günde-

minde s›kça yer alan, çocuklar›n maruz kald›klar› s›k›nt›lara çözüm

getirebilmektir. Köprü alt›nda yatan, çöp kar›flt›rarak yaflam›n› sürdü-

ren, çok az bir para karfl›l›¤›nda hayat›n› tehlikeye atarak çal›flmak zo-

runda kalan, evi olmayan, beslenme yetersizli¤i nedeniyle ölen birçok

çocuk vard›r. Dünya genelinde kötü davran›fllara, ihmale, fliddete, cin-

sel tacize, sömürüye maruz kalan, uyuflturucu trafi¤inde kullan›lan ço-

cuk say›s›nda giderek bir art›fl gözlenmektedir. 

‹lgili kurumlarca yap›lan istatistiksel hesaplamalar›n sadece genel

oranlar› bile çocuklar›n içerisinde bulundu¤u durumun ciddiyetini

tüm aç›kl›¤›yla ortaya koymaktad›r:

Yoksulluk ve olumsuz sa¤l›k koflullar›

-Dünya çocuk nüfusu 2 milyar 850 milyon3. 600 milyon çocuk,

yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor. Her befl çocuktan biri yoksul.4

-1 milyar 100 milyon çocuk sa¤l›kl› ev ortam›ndan uzak büyüyor.

Sokakta yaflayan çocuklar›n say›s› 90 milyon.5

-Dünyada her y›l 40.000 çocuk ölüyor. 

-Özürlü çocuklar e¤itim ve sa¤l›k haklar›ndan yararlanam›yor.

Dünya çocuklar›n›n yüzde 85'i sorunlu büyüyor.6

-Dünyada her gün 5 yafl›ndan küçük 30.500 erkek ve k›z çocuk,

önlenebilir nedenlerden dolay› ölüyor.7 (her y›l 5 yafl›n alt›ndaki 10

milyon çocuk önlenebilir nedenlerden dolay› ölüyor-8 (UN‹CEF - 2002)
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-Dünyadaki çocuk ölümlerinin ço¤u yetersiz beslenmeden kay-

naklan›yor. Geliflmekte olan ülkelerde 174 milyon çocuk (0-5) yetersiz

besleniyor ve bu çocuklar olmalar› gereken a¤›rl›¤›n alt›ndalar.9

-2 yafl›n alt›ndaki çocuklarda demir eksikli¤i daha sonralar› d›fl

dünyayla iletiflim zorluklar›na neden oluyor ve bu durum zekâ gerili-

¤ine yol aç›yor.10

-Dünya genelinde çocuklar›n sadece %71'i temiz su içebiliyor.11

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Y›lda iki milyon çocu¤un (hemen hepsi befl yafl alt›) su kaynakl› hasta-

l›klardan ölmesi gerçe¤ine ra¤men, dünya hâlâ temiz su ve sa¤l›k ko-

flullar›n› sa¤layam›yor.12

-Yirmi milyondan fazla bebek-yani her befl bebekten biri- düflük

kiloda (2.5 kilodan az) dünyaya geliyor. Bu durum her y›l 4 milyon be-

be¤in daha bir ayl›k olmadan ölmesinin en önemli nedenini oluflturu-

yor. Düflük kiloda do¤um ise ileride fleker hastal›¤›, kanser ve kalp kri-

zi riskini %50 art›r›yor.13

-Dünyada geliflmekte olan ülkelerde 30 milyon bebek ilk do¤um

günlerinden önce afl›lanam›yor. Bu nedenle 900 binden fazla say›da,

befl yafl alt›ndaki çocuk her y›l k›zam›ktan ölüyor. Yine her y›l yeni

do¤mufl 200 bin bebek tetanozdan ölüyor. Her y›l 370 bin çocuk fliddet-

li öksürükten, 50 bini de tüberkülozdan ölüyor. Oysa bu hastal›klar

afl›lama yoluyla ba¤›fl›kl›k kazand›r›larak önlenebiliyor. 

-Yine tamamen önlenebilir hastal›klardan her y›l yeni do¤mufl 200

bin bebek ilk aylar›nda ölüyor.14

-Hamilelik ve do¤umdaki ye-

tersiz sa¤l›k bak›m› 5 milyon bebe-

¤in ölümüne yol aç›yor.15

-Y›lda 2 milyon befl yafl alt› ço-

cuk, solunum yolu enfeksiyonunda

profesyonel bak›m olanaks›zl›¤›n-

dan ölüyor.16

-Her y›l 400 bin çocuk zatürre

veya menenjitten ölüyor.17

-HIV/AIDS salg›n›n›n durdu-

rulmas› için gereken kampanyalar›n
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ertelenmesi nedeniyle her ay 250 bin çocuk ve genç bu ölümcül virüsü

kap›yor.18

-Özellikle mülteci kamplar›nda fliddetini gösteren AIDS, 3.8 mil-

yondan fazla çocu¤un ölümüne, 13 milyonunun da yetim kalmas›na

yol açt›.19 (2002 BM raporu)

Çocuklar›n çal›flt›r›lmas› ve istismar edilmesi

-Geliflmekte olan ülkelerde yafllar› 5 ile 14 aras›nda olan 252 mil-

yon çocuk iflçi yan›nda, yafllar› 5 ile 11 aras›nda 50-60 milyon kadar ço-

cuk da tehlikeli koflullarda çal›flmaktad›r.20

-Tayland'da 7-15 yafllar› aras› çocuklar›n al›m-sat›m› yap›lmakta-

d›r. Bu çocuklar fabrikalardaki ince ifllerde günde 12-14 saat çal›flt›r›l-

makta ve bunun sonucunda gözlerini kaybetmektedir.21

Günümüzde 600 milyon çocuk yok-
sulluk s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor. S›k›nt›
ve ihtiyaç içerisindeki bu çocuklara
yard›m eli uzatmak; onlar› zor flartlar-
dan kurtarmak için çaba harcamak,
vicdan sahibi her insan›n sorum-
lulu¤udur. 



-10 yafl›ndan itibaren pek çok zorluk içerisinde yaflamaya baflla-

y›p 30 yafl›nda ölen yaklafl›k 2 milyon çocuk her y›l cinsel sömürüye

maruz kalmaktad›r.22

Savafl riski alt›ndaki çocuklar 

-Son on y›l içinde 2 milyon 400 bin çocuk savafllarda öldü. 6 mil-

yondan fazlas› ciddi flekilde yaraland› veya sakat kald›. Milyonlarca

çocuk fliddet kullanmaya zorland›.23 16 milyon çocuk psikolojik trav-

ma geçirdi. 15 milyonu evsiz.24 Tahminen 25 milyon çocuk halen evle-

rinden ayr›lm›fl durumda.25 Mülteci çocuklar›n say›s› ise 5 milyon 433

bin.26 (BM 2002)

-Savafllarda uyar›lar› okuyamad›klar› için may›nlara bas›p haya-

t›n› kaybeden ve sakat kalan çocuk say›s› her geçen gün art›yor. 90 ül-

kede çocuklar savaflan ordular›n ve asilerin yerlefltirdi¤i 60 milyon ka-

ra may›n› tehlikesi alt›nda yafl›yor. Y›lda 10,000 çocuk may›n kurban›

olmaya devam ediyor.27 (2002 BM raporu)
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Dünya genelinde sü-
regelen savafllar›n ço-
cuklar üzerindeki
olumsuz etkileri her
geçen gün giderek
artmaktad›r. Sadece
may›nlara basarak ha-
yatlar›n› kaybeden ço-
cuklar›n say›s› on bin-
leri bulmaktad›r.



-Savafl sonras›nda yiyecek kaynaklar›n›n yok edilmesinden veya

sa¤l›k hizmetlerinin ortadan kald›r›lmas›ndan dolay› da çocuklar öl-

meye devam ediyor.28

-Baz› bölgelerde ise çocuklar hayatta kalmak için asker oluyorlar.

7-14 yafllar› aras›nda 300 bin çocuk aktif olarak savafl ve silahl› çat›fl-

malara kat›l›yor.29

-Dünyada ço¤u 10 yafl›n alt›nda 300,000'den fazla çocuk kaç›r›la-

rak, halen zorla askerlik yap›yor. Askerlik yapan k›z çocuklar›n birço¤u

de¤iflik cinsel sömürülere maruz kal›yorlar.30 (2002 BM raporu) 
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Mültecilerin Yaflad›klar› S›k›nt›lar

Savafl sonras›nda meydana gelen yoksulluk, pek çok insan› yurt-

lar›ndan ayr›lmaya zorlam›flt›r. Tüm dünya, savafltan kaçan insanlar›n

yaflad›klar›na flahit olmas›na ra¤men pek çok ülke mültecileri kabul et-

memifltir. So¤uk alt›nda günlerce, haftalarca yürüyerek güvenli yerle-

re ulaflmaya çal›flan bu insanlar çok defa baflka bir ülkeye yönelmek

zorunda kalm›fllard›r. Günümüzde dünya genelindeki resmi olarak bi-

linen toplam mülteci say›s› 21 milyon civar›ndad›r. Bu duruma yaln›z-

ca k›saca birkaç örnek verilmesi bile yard›ma muhtaç insanlar›n duru-

munu anlayabilmek için yeterli olacakt›r.

Örne¤in Kosova'da yaflanan savafl nedeniyle 1998 Mart›'nda bafl-

layan mülteci göçünde Kosova'n›n hemen hemen bütün flehirleri bo-

flalm›flt›r. Günlerce yürüyerek göç etmek zorunda kalan yaklafl›k

300.000'i aflk›n Kosoval›'dan yo¤un k›fl flartlar› nedeniyle hayat›n› yiti-

renler olmufltur.  

Çeçenistan'da ise 1999 y›l›n›n Kas›m ay›nda Rus sald›r›lar›ndan

yürüyerek kaçan Çeçen halk›n› hiçbir ülke kabul etmemifltir. Kendile-

rini kabul eden Türkiye s›n›r›na ulaflana kadar ise birçok kad›n, çocuk

ve yafll› so¤uktan ölmüfllerdir.

Dünya üzerindeki nüfuslar› 9 milyonu bulan Filistinlilerin ise sa-

dece 4 milyonu Filistin topraklar› içinde yaflamaktad›r. 5 milyonu ise

Filistin topraklar› d›fl›nda, onlar›n da ço¤u mülteci kamplar›nda yafla-

maktad›r. Filistin içinde yaflayanlar›n yar›dan fazlas›n›n da as›l mekan-

lar› de¤ifltirilmifl, mülteci kamplar›na yerleflmek zorunda b›rak›lm›fl-

lard›r. Yani Filistin halk›n›n % 75'ine yak›n bir k›sm› ikamet ettikleri

yerlerden silah zoruyla ve fliddet yoluyla ç›kar›lm›fllard›r. Filistinliler,
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bu kamplarda son derece kötü flartlar alt›nda hayatlar›n› sürdürmek

zorunda kalm›fllard›r. 

Filistinlilerin göçe zorlanmas› sebebiyle 531 köy tamamen boflal-

t›lm›fl bunlar›n da % 90'› iflgal devletinin askeri güçleri taraf›ndan ta-

mamen y›k›lm›flt›r. Göçe zorlanan Filistinliler gittikleri yerlerde de ra-

hat edememifllerdir. 1948'de henüz iflgal edilmifl olmayan Bat› Yaka ve

Gazze bölgesine yerleflen mülteciler 1967 Haziran Savafl›ndan sonra

s›k s›k sald›r›lara u¤ram›fl, katliamlara maruz kalm›fllard›r. Bu kamp-

lar›n birço¤una havadan ve karadan sald›r›lar düzenlenerek katliam-

lar gerçeklefltirilmifltir. Bunlar›n en büyü¤ü ise Cenin mülteci kampla-

r›na yönelik sald›r› sonucu gerçeklefltirilen ve yaklafl›k 1000 kiflinin öl-

dürüldü¤ü tahmin edilen katliamd›r. Bunun d›fl›nda yine Gazze'deki

pek çok mülteci kamp›na fliddetli sald›r›lar düzenlenmifl, büyük katli-

amlar gerçeklefltirilmifltir.31 (Detayl› bilgi için bkz Filistin, Harun Yahya)
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Sonuç

Burada çok az bir bölümüne yer verilen, dünyan›n çeflitli yerlerin-

de süregelen bu ac›mas›z uygulamalar vicdan sahibi her insan› hareke-

te geçirecek boyutlardad›r. Ancak buna ra¤men kimi insanlar, böyle bir

durum karfl›s›nda dahi duyars›z kalabilmekte, yaflananlar›n kendileri-

ni birinci dereceden ilgilendirmedi¤ini düflünerek umursuz davranabil-

mektedirler. Bunun nedeni bu kimselerin Allah'›n r›zas›n› gere¤i gibi

gözetmemeleri, yine nefislerini memnun etme peflinde olmalar›d›r. Bu

düflünceyle hareket eden bir kifli yaln›zca kendine yönelik olaylarla ilgi-

lenir. E¤er yaflananlar, bu kiflinin yak›n›nda gerçekleflse belki daha du-

yarl› bir tav›r gösterecektir. Ama yine de tüm kayg›s› kendi menfaatleri

çerçevesinde s›n›rl› kalacakt›r. Örne¤in ticaret yapt›¤› ülkede iç savafl

ç›kt›¤›n› ö¤rendi¤inde as›l kayg›s› oradan kazanaca¤› paran›n ak›beti-

nin ne olaca¤›d›r. O ülkede katledilen insanlar›, zulme u¤rayarak öldü-

rülen çocuklar›, insanlar›n yaflad›klar› korku ve s›k›nt›lar› ise gere¤i gi-

bi düflünmeyecektir. 

Cahiliye toplumlar›nda "bana dokunmayan y›lan bin y›l yafla-

s›n'' sözüyle ifade edilen çarp›k ahlak anlay›fl›, bu gibi kimselerin ta-

v›rlar›n› yönlendiren ana mant›kt›r. Oysa böyle bir durumda, vicdan›

duyars›zlaflan bu kiflinin, yaln›zca birkaç dakika için bile olsa kendisi-

ni bu insanlar›n yerine koymas› vicdan›n› açmas› için yeterlidir. Suç-

suz insanlar›n ac›mas›zca katledildikleri, açl›ktan ve dayan›lmaz bir

yoksulluktan dolay› zavall› insanlar›n zorlukla ayakta durabildikleri

bir ortamda kendisi de yaflam mücadelesi veriyor olsa, ayn› umursuz-

lu¤u ve bencilli¤i gösteremeyece¤i aç›kt›r.

Oysa, dünyan›n dört bir yan›nda yaflanan bu sorunlar›n as›l ne-
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deninin insanlar›n Kuran ahlak›na uygun bir yaflam sürmemelerinden

kaynakland›¤›n› bilen bir mümin, bu ahlak›n insanlara tebli¤ edilme-

sini kendi vicdani sorumlulu¤u olarak alg›lamal›d›r. A¤›rdan alarak,

üflengeç hareket ederek, gereken çabay› göstermeyerek geçirdi¤i her

vaktin, bu insanlar›n yaflad›¤› ac› ve s›k›nt›lar›n devam etmesine ne-

den olaca¤›n› bilerek hareket etmelidir.

Burada vurgulanmas› gereken bir di¤er önemli husus ise dünya

üzerindeki bu köklü sorunlar›n Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde

bildirilen "ahir zaman" ad› verilen k›yamet öncesi döneme de iflaret et-

mesidir. Ahir zaman Kuran ahlak›n›n gere¤i gibi yaflanmad›¤›, insan-

lar›n bir k›sm›n›n din ahlak›n›n öneminden habersiz, gafil bir yaflam

sürdükleri bir dönemdir. ‹flte böyle bir dönemde her Müslüman için fe-

dakarane bir ahlak göstermek, mal›yla ve can›yla kendini ortaya koy-

mak çok daha fazla önem kazan›r. Peygamberimiz (sav) bu hadislerde,

ahir zamanda fitnelerin ço¤alaca¤›n›, Müslümanlar›n bask› ve zulüm

görece¤ini, katliamlar›n yaflanaca¤›n›, masum insanlar›n öldürülece¤i-

ni, fakirli¤in ve açl›¤›n artaca¤›n› bildirmektedir. Bu hadislerden baz›-

lar› flöyledir:

"Ahir zamanda ümmetimin bafl›na sultanlar›ndan fliddetli belalar ge-

lir, öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir."32

"K›yametin hemen yak›n›nda anarfli ve kargafla günleri vard›r."33

"Dünya herc-ü merc içinde kald›¤›nda, fitneler zuhur etti¤inde, yollar

kesildi¤inde, baz›lar› baz›lar›na hücum etti¤inde"34

"... yayg›n katliamlar›n vuku bulaca¤› büyük bir fitne görülecektir."35

"fiu hadiseler meydana gelmedikçe k›yamet kopmayacakt›r: Ölümler ve

katliamlar yayg›n hale gelecek."36
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"Ma¤rib'de (bat›da) kar›fl›kl›klar, fitneler ve korku olacak... Fitneler ço-

¤alacak."37

"Fakirler ço¤alacak."38

"Açl›k ve hayat pahal›l›¤› alabildi¤ine yay›lacak."39

"Masum insanlar katloluncaya kadar... ve katliamlara yerde ve gökte-

kiler, art›k tahammül edemez bir hale geldi¤inde..."40

"K›yamet yaklaflt›¤› zaman ve müminlerin kalbi; ölüm, açl›k, fitneler,

sünnetlerin kaybolmas›, bid'atlerin ortaya ç›kmas›, emri bil maruf ve

nehyi an›l münker (iyili¤i emredip kötülükten menetme) imkanlar›n›n

kaybolmas› gibi sebeplerle zay›flad›¤› zaman ...."41

Peygamber Efendimiz (sav)'in haber verdi¤i bu olaylar›n yo¤un

flekilde yafland›¤› bir dönemde, müminin üzerine düflen sorumluluk

da ayn› flekilde büyük önem kazanmaktad›r. Anarflinin, kargaflan›n ve

zulmün sona erdirilmesi için insanlar› teflvik etmek, onlara do¤ru yo-

lu göstermek, yetimlere, yoksullara, yolda kalm›fla, açl›k ve sefalet içe-

risindeki muhtaç insanlara, kimsesiz çocuklara, yafll›lara yard›m et-

mek müminlerin sorumlulu¤udur. Allah'›n r›zas›n› kazanmay› hedef-

leyen bir kimse, sadece kendi ahlak›n› güzellefltirmekle ya da kendi s›-

k›nt›lar›na çözüm bulmakla yetinmemeli, ayn› zamanda çevresinde

bulunan ihtiyaç içerisindeki kimselerin sorunlar›n›n çözümünü de üst-

lenmelidir. Elbette ki bu durum, insanlar›n sevdikleri fleylerden feragat

etmelerini, kendi imkanlar›ndan, rahatlar›ndan fedakarl›kta bulunma-

lar›n› gerektirebilir. Ama Allah'›n r›zas›n› kazanaca¤›n› ummak, sami-

mi bir müminin tüm bu sorumluluklar› en iyi flekilde üstlenmesi ve fe-

dakarl›¤a talip olmas› için yeterli olmal›d›r.

Rabbimiz, "Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bi-

zi halk› zalim olan bu ülkeden ç›kar, bize Kat›ndan bir veli (koruyu-
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cu sahib) gönder, bize Kat›ndan bir yard›m eden yolla" diyen erkek-

ler, kad›nlar ve çocuklardan zay›f b›rak›lm›fllar ad›na mücadele et-

miyorsunuz?" (Nisa Suresi, 75) ayetiyle müminleri ihtiyaç içindeki in-

sanlara destek olmakla yükümlü k›lm›flt›r. Elbette ki dünyan›n çeflitli

yerlerinde, insanlar›n yaflad›klar› bu sorunlar› çözüme kavuflturmak

için çeflitli kurumlar çal›flmaktad›r. Ancak bu kurulufllar ne kadar

olumlu çal›flmalarda bulunsalar da, sorunlara gerçek anlamda çözüm

getirememekte, yüzeysel çözümlerle s›n›rl› kalmaktad›rlar. 

Oysa tüm insanl›¤› ilgilendiren bu gibi durumlarda günlük, haf-

tal›k ya da ayl›k çözümler de¤il, kati ve kal›c› çözümlere ihtiyaç vard›r.

En kesin çözüm ise, tüm insanlar aras›nda güzel ahlak›n hakim olma-

s›d›r. Kuran ahlak› insanlara vicdanl› davranmay›, hoflgörülü ve bar›fl-



ç› olmay›, uzlaflmay› emreder. ‹nsanlar aras›nda adaletle hükmetmeyi,

haktan yana olmay›, insanlar›n haklar›na haks›zl›kla el uzatmamay›

gerektirir. Masum insanlar›n, yafll›lar›n, kad›nlar›n, çocuklar›n, yolda

kalm›fllar›n, ihtiyaç içinde olanlar›n haklar›n› korumay› emreder. Do-

lay›s›yla Kuran ahlak› dünyadaki tüm adaletsizliklerin, terörün, kar-

gaflan›n, katliamlar›n, yaflanan ac› ve sefaletin kesin çözümüdür. 

Allah, "Erkek olsun, kad›n olsun, bir mü'min olarak kim salih

bir amelde bulunursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaflat›-

r›z ve onlar›n karfl›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veri-

riz." (Nahl Suresi, 97) ayetiyle bizlere bu s›rr› vermifltir. Güzel bir ha-

yat, gerçek huzur, güvenlik ve bar›fl ancak ‹slam ahlak›n›n tam anla-

m›yla yaflanmas›yla mümkün olabilir. Dolay›s›yla insanlar›n büyük ço-

¤unlu¤unun bu gerçekleri kavrad›¤› bir dünyada yeryüzündeki ac›lar,

s›k›nt›lar, katliamlar, belalar, adaletsizlikler, yoksulluklar yok olacak,

bunlar›n yerine bar›fl, huzur, zenginlik, ferahl›k, bolluk bereket yerleflik

k›l›nacakt›r. 

Güzel ahlak›n hakim olmas›yla birlikte, insanlar aras›nda adalet,

hoflgörü, fedakarl›k, flefkat, merhamet gibi özellikler yayg›nlaflacak;

kimse kimsenin hakk›n› yemeyecek, kendisi ihtiyaç içinde bile olsa yi-

yece¤ini yoksula yedirecek, yard›ma muhtaç insanlar›n sorunlar›n› ken-

di sorunuymufl gibi sahiplenecek ve elinden gelen tüm imkanlar› bafl-

kalar›n›n rahat› için seferber edecektir. Vicdanl› insanlar›n say›s› artt›k-

ça bar›fl ve huzur dolu bir dünyaya bir ad›m daha yaklafl›lm›fl olacakt›r.

Kuran'›n "‹nsanlar›n kendi ellerinin kazand›¤› dolay›s›yla, ka-

rada ve denizde fesad ortaya ç›kt›..." (Rum Suresi, 41) ayetiyle bildi-

rildi¤i gibi, dünyadaki tüm kötülüklerin ortaya ç›kmas›na insanlar›n

kendi savunduklar› zalim sistemler sebep olmufltur. Bu nedenle tüm
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bunlar› iyiliklere dönüfltürmek de yine insan›n sorumlulu¤undad›r.

Kuran'da emredilen ahlaki özellikler yafland›¤› takdirde dünya üzerin-

deki her türlü fesat kolayl›kla ortadan kald›r›labilecektir. Allah, Kuran

ayetleriyle böyle bir durum karfl›s›nda "içinde bulunduklar› refah›n

pefline düflen" insanlar›n zulmedenler olduklar›n› bildirmifl, fazilet ve

vicdan sahibi insanlara fedakarl›¤›, sorumluluk üstlenmeyi ve bu yön-

de çaba harcamay› emretmifltir:

Sizden önceki nesillerden onlardan kurtard›¤›m›zdan pek az›

d›fl›nda yeryüzünde bozgunculu¤u önleyecek fazilet sahibi

kifliler bulunmal› de¤il miydi? Zulmedenler ise, içinde bulun-

duklar› refah›n pefline düfltüler. Onlar, suçlu-günahkarlard›.

(Hud Suresi, 116)

Allah, kendi refahlar›n›n pefline düflen insanlar› gösterdikleri bu

ahlak nedeniyle uyarmaktad›r. Vicdan ve fazilet sahibi Allah'tan kor-

kan kimselerin, insanlar›n yaflad›klar› bu s›k›nt›lar› görüp daha sonra

göz ard› etmeleri sadece kendi tasalar›n›n pefline düflmeleri, küçük

dünya menfaatleri u¤runa Kuran ahlak›n›n gere¤i olan bu sorumlu-

luklar›n› bir kenara b›rakabilmeleri mümkün de¤ildir. Allah, ne yap-

mas› gerekti¤ini çok iyi bildi¤i halde, zor gördü¤ü ve baflkalar›na b›-

rakt›¤› için sorumluluktan kaçan bir kimseyi yapt›klar›ndan dolay›

ahirette sorumlu tutabilir. 

Böyle bir durumda kiflinin yaln›zca kendisinden de¤il, di¤er

Müslümanlar› da birlik olup, güzel ahlak›n tüm yeryüzüne yay›lmas›,

zulümlerin ve kar›fl›kl›¤›n sona ermesi için çaba harcamaya ça¤›rmas›,

onlar› da teflvik edip harekete geçirmesi gerekir. Allah bu konuyu "...

Müminleri haz›rlay›p-teflvik et..." (Nisa Suresi, 84) ayetiyle insanlara

bildirmifltir.





alih müminler hayatlar› boyunca

karfl›laflt›klar› tüm zorluk ve s›-

k›nt›larda Allah'›n r›zas›n› kazan-

may› nefislerinin menfaatlerine

tercih ederlerken, bir k›s›m insan-

lar bu ahlak› yaflamaktan fliddetle

kaç›n›rlar. Kuran ahlak›n› bilen, baflkalar›na da bu

ahlak› ö¤ütleyip Müslümanlara destek olman›n

önemini anlatan, hatta hayatta bundan baflka

amaçlar› olmad›¤›n› s›k s›k dile getiren bu insanlar

zorluk an›nda bu sözlerini bir anda unutabilmekte-

dirler. Hatta kimi zaman zorluklarla karfl›laflma-

dan, s›k›nt›ya girme ihtimali olufltu¤u anda dahi

geri çekilebilmektedirler. 

Kuflkusuz bunun en önemli sebeplerinden bi-

ri, dünya hayat›na dair ifllerin ve kiflisel sorunlar›n

bu kimseleri oyalamas›d›r. Bu kifliler tüm bunlar›

Allah'›n r›zas›n› kazan›p ahiret hayatlar›n› kurtar-

maktan daha önemli görürler. ‹yi bir meslek edin-

mek, bir aile kurmak, gelece¤e yönelik maddi ve

manevi yat›r›mlarda bulunmak bu kimselerin as›l

dikkatlerini verdikleri konular haline gelir ve onla-

r› Allah'›n r›zas›na göre yaflamaktan al›koyar. Oysa

Allah, dünya hayat› ile oyalananlardan olmamalar›

için bu insanlar› Kuran ayetleriyle flöyle uyarm›flt›r:
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Ey iman edenler, ne mallar›n›z, ne çocuklar›n›z sizi Allah'› zik-

retmekten 'tutkuya kapt›rarak-al›koymas›n'; kim böyle yapar-

sa, art›k onlar hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir. (Münafikun

Suresi, 9)

(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne al›fl-verifl onlar› Allah'› zikret-

mekten, dosdo¤ru namaz› k›lmaktan ve zekat› vermekten 'tutku-

ya kapt›r›p al›koymaz'; onlar, kalplerin ve gözlerin ink›laba u¤-

rayaca¤› (dehfletten allak bullak olaca¤›) günden korkarlar. (Nur

Suresi, 37)

Ayetlerde bildirilen mallar ve çocuklar, Allah'›n insanlar için ya-

ratm›fl oldu¤u nimetlerdir. Elbette insan iyi bir meslek edinmek, bir ai-

le kurmak ya da ticaret gibi kazanç getirecek bir ifl sahibi olabilmek

için çaba harcayabilir. Ancak bunlar›n hiçbiri, hiçbir zaman kiflinin as›l

yaflama amac› haline gelmemeli, ona Allah'›n zikrini, ahiret için çaba

harcamay›, Allah'›n r›zas›n› aramay› unutturmamal›d›r. Aksine her bi-

ri Kuran ahlak›n› daha iyi yaflamas›na, Allah'›n r›zas›n› kazanabilece¤i

daha çok imkan bulabilmesine vesile olmal›d›r. Aksinde, yukar›daki

ayetlerde "onlar hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir" hükmüyle be-

lirtildi¤i gibi, bunlar kiflinin dünyada ve ahirette y›k›ma u¤ramas›na

ve büyük vebal yüklenmesine neden olabilecek konulara dönüflebilir.

Dünya hayat›ndaki menfaatleriyle oyalanan ve fedakarl›k konu-

sunda gereken çabay› göstermeyen bu kimseler, Allah'›n gücünü, iman

edenler üzerindeki rahmetini ve esirgeyicili¤ini, her zaman için onla-

r›n velisi, dostu ve yard›mc›s› oldu¤unu gere¤i gibi kavrayamam›fllar-

d›r. Bu kifliler karfl›lar›na ç›kan zorluklar› meydana getirenin Allah ol-

du¤unu, bu zorluklarla denendiklerini gözard› eder, insanlar›n müsta-

kil güç ve kudret sahibi olduklar›n› düflünürler. Onlar insanlar›n ken-

dilerini zarara u¤ratabileceklerini san›r, bundan dolay› da korkuya ka-

p›l›rlar. Kuran'da bu insanlar›n durumuna flöyle bir örnek verilmifltir:
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Peygamberimiz (sav) ile birlikte savafla kat›lacak olan kimselerden ba-

z›lar›, insanlar›n kendilerine zarar vermesinden korkuya kap›lm›fl ve

geri çekilmek istemifllerdir. Kuran'da bu tav›r içerisindeki kimselere

Allah'›n üzerlerindeki yard›m› ve tevekkül etmeleri bildirilmifltir:

Hani sen, müminleri savaflmak için elveriflli yerlere yerlefltir-

mek için evinden erkenden ayr›lm›flt›n. Allah iflitendir, bilen-

dir. O zaman sizden iki grup, neredeyse 'çözülüp geri çekil-

mek' istemiflti. Oysa Allah onlar›n (Velisi) yard›mc›s›yd›. Ar-

t›k müminler, yaln›zca Allah'a tevekkül etmelidir. Andolsun,

siz güçsüz iken Allah size Bedir'de yard›m›yla zafer verdi. fiu

halde Allah'tan sak›n›n, O'na flükredebilesiniz. (Al-i ‹mran

Suresi, 121- 123)

Peygamber Efendimiz (sav) döneminde, fedakarl›kta kararl›l›k

gösteremeyen, zorluk ve s›k›nt›lar karfl›s›nda y›lg›nl›¤a kap›lan insan-

lar›n çok çeflitli örneklerine rastlanm›flt›r. Özellikle de s›k›nt›n›n art›p

da daha fazla özveri gösterilmesi gereken durumlarda bu tav›r bozuk-

lu¤u iyice belirginleflmifltir. Peygamberimiz (sav), bu kimseleri "Sen

müminlere: "Rabbiniz'in size meleklerden indirilmifl üç bin kifliyle

yard›m-iletmesi size yetmez mi?" diyordun." (Al-i ‹mran Suresi, 124)

ayetiyle müjdelemifl, baflar›n›n ancak Allah'›n yard›m›yla oldu¤unu ha-

t›rlatm›flt›r. Ancak fedakarl›ktan kaç›nan bu kimseler yine de çeflitli ba-

hanelerin ard›na gizlenerek Peygamberimiz (sav)'den geride kalmak

için izin istemifllerdir. Allah Kuran'da bu kimselerin samimiyetsiz ruh

hallerini flöyle aç›klamaktad›r:

Yol, ancak o kimseler aleyhinedir ki, zengin olduklar› halde

(savafla ç›kmamak için) senden izin isterler ve bunlar geride ka-

lanlarla birlikte olmay› seçerler. Allah, onlar›n kalplerini mü-

hürlemifltir. Bundan dolay› onlar, bilmezler. (Tevbe Suresi, 93)
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Kimileri evlerinin aç›kta oldu¤unu, kimileri havan›n çok s›cak ol-

du¤unu, kimileri de maddi olarak güç yetiremediklerini öne sürerek

kaçmaya çal›flm›fllard›r. Sahabelerden pek çok kiflinin, gerekli imkanla-

r› bulamad›klar› halde s›rf fedakarl›klar›ndan dolay› savafla yaya ola-

rak kat›ld›klar›, bir k›sm›n›n ise peygamberle birlikte sefere ç›kama-

d›klar› için a¤lad›klar› bir flevk ortam›nda, zengin ve imkan sahibi ol-

duklar› halde fedakarl›¤a yanaflmam›fllard›r. 

Di¤er bir k›sm› ise "...Allah, sizden bir di¤erinizi siper ederek

kaçanlar› gerçekten bilir. Böylece onun emrine ayk›r› davrananlar,

kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara ac› bir azab›n

çarpmas›ndan sak›ns›nlar." (Nur Suresi, 63) ayetiyle bildirilen ahlak›

göstererek, birbirlerinin arkas›na saklanarak Müslümanlar›n yan›ndan

kaçm›fllard›r. Oysa as›l makbul olan kiflilerin bu zorluk anlar›nda da

ihlas ve sadakat göstermeleri, fedakar bir tav›r içerisinde olmalar›d›r. 

Allah "Sizden önceki nesillerden onlardan kurtard›¤›m›zdan

pek az› d›fl›nda yeryüzünde bozgunculu¤u önleyecek fazilet sahibi

kifliler bulunmal› de¤il miydi? Zulmedenler ise, içinde bulundukla-

r› refah›n pefline düfltüler. Onlar, suçlu-günahkarlard›." (Hud Suresi,

116) ayetiyle bu kimselerin dünya hayat›n› tercih ettiklerini bildirir. Bir

baflka ayette ise, bu kimselerin daha öncesinde verdikleri söze dikkat

çekilmektedir:

Oysa andolsun, daha önce 'arkalar›n› dönüp kaçmayacaklar›-

na' dair Allah'a söz vermifllerdi; Allah'a verilen söz (ahid) ise,

(a¤›r bir) sorumluluktur. (Ahzab Suresi, 15)

Peygamberimiz (sav) döneminde Müslümanlar›n karfl›laflt›klar›

bu durum tüm zamanlar için geçerlidir. ‹man sahibi olduklar›n› iddia

eden baz› insanlar herhangi bir zorlukla karfl›laflt›klar›nda hemen din

ahlak›n› yayma sorumluluklar›n› bir kenara b›rakabilmektedirler. Çok
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k›sa sürecek olan bu dünya hayat›n›n geçici menfaatlerine kap›larak bir an-

da kendi sorunlar›na dönebilirler. Asl›nda onlar da dünyada süregelen ada-

letsizlikleri engellemenin, ac› çeken, muhtaç konumda olan, zulüm gören in-

sanlara yard›m ulaflt›rman›n; insanlara do¤ru yolu göstererek bu zulmü dur-

durman›n kendileri gibi ak›l ve vicdan sahibi insanlar›n sorumlulu¤u oldu-

¤unun bilincindedirler. Ama bunu di¤er Müslümanlara b›rakarak geride

kalmay› makul görürler. 

Allah, yapmalar› gereken do¤ru tavr› bildikleri halde bunu baflkalar›n›n

üzerine b›rakan kimseleri "Siz, insanlara iyili¤i emrederken, kendinizi

unutuyor musunuz? Oysa siz kitab› okuyorsunuz. Yine de ak›llanmaya-

cak m›s›n›z?" (Bakara Suresi, 44) ayetiyle uyarm›flt›r.

Ayr›ca Kuran'›n "Ey iman edenler, sizi ac› bir azabdan kurtaracak bir

ticareti haber vereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulü'ne iman edersiniz,

mallar›n›zla ve canlar›n›zla Allah yolunda mücadele edersiniz. Bu, sizin

için daha hay›rl›d›r; e¤er bilirseniz." (Saf Suresi, 10-11) ayetleriyle bil-

dirdi¤i gibi bu, Allah'›n izniyle kifliyi dünyada ve ahirette kurtulufla

yöneltecek olan tav›rd›r. Allah, bunun daha hay›rl› oldu¤unu hat›r-

latm›flt›r. Gerçek iman› yaflamayan insanlar, dine bir ucundan sa-

r›lmalar›n›n, fedakarl›¤› da kendilerini zora sokmamak flar-

t›yla yaflamalar›n›n kurtulufllar› için
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yeterli olaca¤›n› düflünebilirler. 

Ayn› flekilde kendilerini ve yak›nlar›n› zorluk ve s›k›nt›lardan müm-

kün oldu¤unca uzak tutmalar›n›n da kendileri için bir kazanç olaca¤›n› zan-

nedebilirler. Ancak Allah Kuran ayetlerinde bu kimselerin kay›p içerisinde

olduklar›n› hat›rlatm›flt›r. Dünya hayat›n›n meflgalelerine ve kendi flahsi so-

runlar›na dalarak, Allah'›n üzerlerine yükledi¤i sorumluluklar› gözard› eden

bu insanlar›n ileride "bofl emellerle oyaland›klar›n›" fark ederek büyük bir

piflmanl›¤a kap›lacaklar› Kuran'da flöyle haber verilmifltir:

Onlar› b›rak; yesinler, yararlans›nlar ve onlar› (bofl) emel oyalaya-

dursun. ‹leride bileceklerdir. (Hicr Suresi, 3)
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‹nsan› dünyada ve ahirette kurtulufla ulaflt›racak olan güzel ah-

lak, dünyada mal›ndan ve can›ndan fedakarl›kta bulunabilmeyi, zor-

lukta, hastal›kta ve en s›k›nt›l› anlarda bile Allah'›n be¤enece¤i ahlak›

gösterebilmeyi gerektirmektedir. Tüm bu gerçekleri bilerek yine de

nefsinin k›flk›rtmalar›na yenik düflen, kendi rahat›n› ve menfaatlerini

tercih eden bir kimse ise, elbette ahirette gösterdi¤i bu ahlaktan sorum-

lu tutulacakt›r. 

Hiç flüphesiz dünyada az bir zorlu¤a ve fedakarl›¤a sab›r göster-

memek için, sonsuz hayat› tehlikeye atmak büyük bir ak›ls›zl›kt›r. Kifli-

nin bu gerçe¤i çok iyi düflünüp, Allah'›n yard›m›n›n daima Kuran ahla-

k›na sadakat gösterenlerle birlikte oldu¤unu bilmesi, her türlü fedakar-

l›¤› ve sorumlulu¤u kendisinin talip etmesi gerekmektedir. 

Unutulmamal›d›r ki "Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani

(bilgin)ler savafla girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden

(güçlük ve mihnet)den dolay› ne gevfleklik gösterdiler, ne boyun e¤-

diler. Allah, sabredenleri sever." (Al-i ‹mran Suresi, 146) ayetiyle haber

verilen Müslümanlar›n üstün ahlak›n› yaflamak, kifliye Allah'›n sevgisi-

ni kazand›racakt›r. 
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Fedakarl›ktan Kaçmak ‹çin
Öne Sürülen Bahaneler

Kuran ahlak›n›n gereklerini bildikleri halde fedakarl›ktan kaç›-

nan kimseler, bu tav›rlar›n›n yanl›fl oldu¤unun fark›ndad›rlar. Ancak

imanlar›n›n zay›fl›¤› nedeniyle bu konuda gereken irade ve vicdan›

kullan›p, davran›fllar›n› de¤ifltirmezler. Yaflad›klar› iman zay›fl›¤›, in-

sanlar›n hoflnutlu¤unu Allah'›n r›zas›ndan daha üstün tutmalar›na ne-

den olur. Allah'›n kalplerindeki zay›fl›¤›, iman ve vicdan zafiyetini bil-

mesini önemli görmez, çevrelerindeki insanlar› samimi olduklar›na

inand›rmay› yeterli görürler. Fedakarl›ktan kaç›nmalar›n›, makul ve

meflru gösterebilmek için samimiyetsiz mazeretlerin ard›na s›¤›n›rlar.

Asl›nda 'tüm samimiyetleriyle fedakarl›¤a talip olmay›, her türlü so-

rumlulu¤u üstlenmeyi istedikleri ancak çeflitli mazeretlerin buna

engel oldu¤u' izlenimini vermeye çal›fl›rlar. Bu, ayn› zamanda kendi

vicdanlar›n› rahatlatmak için de kulland›klar› yöntemdir. 

Öne sürdükleri bahanelerin geçersizli¤ini, gerçekten istemifl olsa-

lar mutlaka bir yol bulacaklar›n› çok iyi bilmelerine ra¤men, bunlara

kendilerini inand›rmaya çal›fl›rlar. Bu durumda vicdanlar›n›n sesini bi-

raz olsun bast›rarak, kendi menfaatleri do¤rultusunda hareket edebi-

leceklerini, sorumluluk almaktan kaçarak rahat bir yaflam sürebilecek-

lerini san›rlar. Oysa elbette ki bu mümkün olmaz. 

Vicdanlar›, Allah'›n r›zas›na uymad›klar›, Kuran ahlak›na uygun

hareket etmedikleri her an, onlara bu gerçekleri hat›rlat›p durur. Çün-

kü kendileri de davran›fllar›n›n gerçek anlam›n› ve Kuran'daki hük-

münü bilmektedirler. Ancak Allah'›n r›zas›na uygun davran›fla yanafl-

mamalar› ve üzerlerine düflen sorumlulu¤u fark ettikleri halde bun-

dan yüz çevirmeleri ise, bu kiflilerin dünyada ve ahirette büyük bir so-
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rumluluk yüklenmelerine neden olur.

Öne sürdükleri bahanelerde dikkat ettikleri en temel özellikler-

den biri ise, bunlar›n olabildi¤ince 'masum ve inand›r›c›' görünmesi-

dir. Bu bahaneler mümkün oldu¤unca insanlar›n vicdanlar›na hitap

edebilmeli, gerçekten istedikleri halde imkanlar›n›n yetersizli¤i nede-

niyle sorumluluk üstlenemedikleri konusunda ikna edici olmal›d›r. Bu

konuda ise Kuran ahlak›n›n yaflanmad›¤› toplumlarda genellikle en

çok kabul gören ve hatta flefkat merhamet uyand›raca¤›n› düflündük-

leri yöntem ve bahaneleri kullan›rlar. Cahiliye inançlar› do¤rultusun-

da bir yaflam süren kimselerin ölçüleri Kuran ahlak› olmad›¤› için bu

mazeretler onlar aras›nda gerçekten de amac›na ulaflabilir. Ancak mü-

minler aras›nda böyle bir durum söz konusu olmaz. Müminler her ko-

nuda Kuran ahlak›n› ölçü al›rlar. Kuran'da ise hem samimi tavr›n, hem

de orta bir yol tutan ve kendi menfaatlerini Allah'›n r›zas›ndan üstün

tutan insanlar›n tavr›n›n nas›l olaca¤› tarif edilmifltir. Bu nedenle Müs-

lümanlar mazeretlerin arkas›na s›¤›narak, fedakarl›ktan kaçmaya çal›-

flanlar›, Allah'›n dilemesiyle teflhis edebilirler. Kabul görece¤ini uma-

rak öne sürdükleri bahaneler, tam tersine bu kimselerdeki samimiyet-

sizli¤in ve iman zay›fl›¤›n›n deflifre olmas›na neden olur.

Hay›rlarda yar›flmak yerine, Kuran ahlak›n› yüzeysel olarak yafla-

yan bu kimselerin kulland›klar› bahanelerin en yayg›n olanlar›ndan

biri "güçlerinin yetmedi¤i" mant›¤›na dayal›d›r. Günlük hayatta akla

gelebilecek maddi manevi her konuda bu mazareti kullanabilirler. Bu

iddialar›n› geçerli hale getirebilmek için ise genellikle kalplerinin te-

miz oldu¤unu iddia ederek samimiyetlerini öne sürerler. Hatta bu

amaçla Allah'›n ad›na yemin etmekten de hiç çekinmezler. Kuran'da

bu bak›fl aç›s›yla hereket eden samimiyetsiz insanlar›n içinde bulun-

duklar› durum flöyle bildirilmektedir:

... "E¤er güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte  (savafla) ç›-
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kard›k." diye sana Allah ad›na yemin edecekler. Kendi nefis-

lerini helaka sürüklüyorlar. Allah onlar›n gerçekten yalan söy-

lediklerini biliyor. (Tevbe Suresi, 42)

Ancak ayette de belirtildi¤i gibi, gerçekte Allah bu kimselerin sa-

mimiyetsizliklerine, yalan söylediklerine flahittir. Herfleyden önce Ku-

ran'›n "Allah, hiç kimseye güç yetirece¤inden baflkas›n› yüklemez.

(Kiflinin nefsinin) Kazand›¤› lehine, kazand›rd›klar› aleyhinedir..."

(Bakara Suresi, 286) ayetiyle hiç kimsenin gücünün yetece¤inden faz-

las›yla sorumlu tutulmayaca¤› bildirilmifltir. Bunun aksini söylemeleri

bu kimselerin kalplerinde hastal›k oldu¤unu, as›l amaçlar›n›n bu so-

rumluluktan kaçmak oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. 

Kuran'da bu konuya, Talut adl› hükümdar›n yan›ndaki müminle-

rin tav›rlar›na dair bir örnek verilmifltir. Allah bu kimselere Talut adl›

kifliyi hükümdar olarak göndermifl ve onlar› bir ›rmakla imtihan ede-

ce¤ini bildirmifltir. Kendilerinden ›rma¤›n suyundan içmemeleri iste-

nen bu insanlar›n yaln›zca çok az bir k›sm› Talut'un kendilerinden ta-

lep etti¤i bu fedakarl›¤› göstermifllerdir. Geri kalanlar ise, buradaki

hikmeti ve hayr› görememifl kendi nefislerinin isteklerinden yana tav›r

koymufllard›r. Daha sonra da, yukar›da belirtti¤imiz bahaneye s›¤›na-

rak, Talut ile birlikte mücadele edebilecek güçleri olmad›¤›n› söylemifl

ve geri çekilmifllerdir. Ayette bildirildi¤i gibi, 'Allah'›n yard›m›yla az

bir güç ile dahi büyük baflar›lar elde edilebilece¤ini' bilenler ise, ver-

dikleri sözde kararl›l›k göstererek Talut'a uymufllard›r. Kuran'da bu

kimselerin durumu flöyle anlat›lmaktad›r:

Talut, orduyla birlikte ayr›ld›¤›nda dedi ki: "Do¤rusu Allah si-

zi bir ›rmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse, art›k o

benden de¤ildir ve kim de -eliyle bir avuç alanlar hariç- onu

tadmazsa bendendir. Küçük bir k›sm› hariç (hepsi sudan) içti.
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O, kendisiyle beraber iman edenlerle (›rma¤›) geçince onlar

(geride kalanlar): "Bugün bizim Calut'a ve ordusuna karfl› (ko-

yacak) gücümüz yok" dediler. (O zaman) Muhakkak Allah'a

kavuflacaklar›n› umanlar (flöyle) dediler: "Nice küçük toplu-

luk, daha çok olan bir toplulu¤a Allah'›n izniyle galib gelmifl-

tir; Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 249)

Fedakarl›ktan kaçmaya çal›flan kifliler kimi zaman da asl›nda ken-

dileri hiç istemedikleri halde "flartlar›n onlar› bu duruma zorlad›¤›" ba-

hanesini öne sürerler. Kuran'da havan›n s›cakl›¤›n› bahane ederek Pey-

gamberimiz (sav)'le birlikte mücaleye kat›lmaktan kaçmaya çal›flan

kimselerin tav›rlar› da bu durumun örneklerindendir:

Allah'›n elçisine muhalif olarak (savafltan) geri kalanlar otu-

rup-kalmalar›na sevindiler ve Allah yolunda mallar›yla ve

canlar›yla cehd etmeyi (çaba göstermeyi) çirkin görerek: "Bu

s›cakta (savafla) ç›kmay›n" dediler. De ki: "Cehennem ateflinin

s›cakl›¤› daha fliddetlidir." Bir kavray›p-anlasalard›. (Tevbe

Suresi, 81)

Kuflkusuz kalplerindeki samimiyetsizli¤i gizlemeye çal›flan bu

kimselerin, böyle bir mazeretin kabul görece¤ini düflünmeleri nas›l bü-

yük bir aldan›fl içerisinde olduklar›n› göstermektedir. Allah insanlara

ancak kald›rabilecekleri kadar sorumluluk yükleyece¤ini, her zorlukla

beraber kolayl›¤› da yaratt›¤›n› bildirir. Allah'›n mümin kullar›na da-

ima yard›m ve destek ulaflt›raca¤›n› bilen müminlerin böyle bir baha-

nenin samimi oldu¤una inanmalar› elbette ki söz konusu de¤ildir. Ha-

vay› s›cak yaratan da, bu kimselerin karfl›s›na fedakarl›k ve hizmet im-

kan› ç›karan da Allah't›r. 

Allah diledi¤i an havay› de¤ifltirmeye ya da kiflinin s›caktan etki-

lenmemesini sa¤lamaya güç yetirendir. Bu gerçe¤i, samimiyetsizce
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mazeretlerin arkas›na saklanan bu kimseler de bilmektedirler. Bunun

yan› s›ra, ayn› flartlar alt›ndaki di¤er Müslümanlar›n bu duruma ra¤-

men fedakarl›ktan kaç›nmay›p sorumlulu¤u tereddütsüz üstlenmeleri,

bu kimselerin samimiyetsizliklerini ortaya koyan ayr› bir k›yas imkan›

oluflturmaktad›r.

Söz konusu kifliler, kendileri mücadeleden kaçt›klar› gibi, "Bu

s›cakta savafla ç›kmay›n" diyerek baflkalar›na ayn› ça¤r›da bulunmufl,

onlar› da fedakarl›ktan kaçmaya davet etmifllerdir. Bir k›sm› ise "On-

lardan bir k›sm›: "Bana izin ver ve beni fitneye katma" der. Haberin

olsun, onlar fitnenin (ta) içine düflmüfllerdir. Hiç flüphesiz cehen-

nem, o inkar edenleri mutlaka çepeçevre kuflat›c›d›r." (Tevbe Suresi,

49) ayetiyle bildirildi¤i gibi, fedakarl›¤› ve hizmeti kendileri için bir

"fitne" olarak de¤erlendirmifllerdir. Ayetin devam›nda Allah, sahtekar-

l›klar›n›n ard›na gizlenerek Peygamberden izin isteyen bu kimselerin

samimiyetsizli¤ini ve as›l kendilerinin fitnede olduklar›n› haber ver-

mifltir.

Samimiyetsiz insanlar›n çevrelerini ikna etmek için s›¤›nd›klar›

bir baflka bahane tarz› ise "dünya hayat›n›n meflgalelerini öne sürme-

leri"dir. Yine Peygamberimiz (sav) döneminde, Müslümanlara destek

olmaya ça¤r›ld›klar›nda, fedakarl›ktan kaçmaya çal›flan insanlar "evle-

rinin aç›k oldu¤u" mazeretini öne sürerek geride kalmak istemifller-

dir:

Onlardan bir grup da hani flöyle demiflti: "Ey Yesrib (Medine)

halk›, art›k sizin için (burada) kalacak yer yok, flu halde dö-

nün." Onlardan bir topluluk da: "Gerçekten evlerimiz aç›kt›r"

diye Peygamberden izin istiyordu; oysa onlar(›n evleri) aç›k

de¤ildi. Onlar yaln›zca kaçmak istiyorlard›. (Ahzab Suresi, 13)

Bu kimseler, Peygamberin ça¤r›s›na uyduklar›nda büyük bir zor-
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luk, s›k›nt› ve tehlike içerisine gireceklerini düflünerek, kendilerini bu

durumdan kurtarabilecek mazeretler bulmaya çal›flm›fllard›r. Evlerinde

de kendilerine ihtiyaç oldu¤unu, orada da sorumluluk al›nmas› gerek-

ti¤ini öne sürmüfllerdir. Ancak Allah onlar›n yaln›zca 'yalan söylemek-

te' olduklar›n› bildirmifltir. Söz konusu kifliler, Allah'›n r›zas›n›n Pey-

gamberin ça¤r›s›na uymakta, Müslümanlara destek olmakta oldu¤unu

elbette çok iyi bilmektedirler. Ayetin devam›nda bildirildi¤i gibi, as›l

amaçlar› ise "sorumluluktan ve fedakarl›ktan kaçmak"t›r.

Bu bahane tarzlar› akla gelebilecek her konuda ortaya ç›kabil-

mektedir. Dünya üzerinde yaflayan yard›ma muhtaç insanlar›n duru-

munu bilen her mümin, tüm bu sorunlar›n sorumlulu¤unu üstlenme-

si ve bu konuda elinden geleni yapmas› gerekti¤ini bilmektedir. Bu-

nun Kuran ahlak›n›n, vicdan sahibi olman›n bir gere¤i oldu¤unun far-

k›ndad›r. Ancak daha önce de belirtti¤imiz gibi, samimiyetsiz bir kifli

bu sorumluluktan kaçmak ya da sorumluluklar›n› baflka insanlar›n

üzerine b›rakmak için "gücünün yetmedi¤i, flartlar›n müsait olmad›¤›,

ilgilenmesi gereken baflka sorunlar›n›n oldu¤u" mazeretlerine s›¤›n›r.

Bu amaçla kimi zaman sa¤l›¤›n›, kimi zaman üzerindeki sorumluluk-

lar›, kimi zaman da maddi ihtiyaçlar›n› öne sürerek, gerçekte kendisi-

ni hiç ilgilendirmedi¤ini düflündü¤ü bu konular için imkan bulamad›-

¤›n› söyler. Gerçekte ise as›l amaçlar› öne sürdükleri bahanelerle mü-

cadeleden kaçmak, bunu baflkalar›n›n üzerine b›rakmakt›r. 

Onlar bu ahlak› gösterip sözde kendilerini sorumluluktan kurtar-

maya bakarken, insanlar zulüm görmeye, ac›mas›z uygulamalar ve

zor flartlar alt›nda ezilmeye devam etmektedir. Ancak bu vicdans›zl›k

içerisindeki insanlar bu durumun fark›na bile varmamaktad›rlar. Ken-

dilerince böyle konular için rahatlar›n› kaç›rmaktansa, dünya hayat›-

n›n meflgaleleriyle oyalanmay› daha önemli ve daha çekici görmekte-

dirler. Bunun yan› s›ra, ayn› bak›fl aç›s›na sahip olan insanlar›n say›ca



ço¤unlukta olmas› da bu kiflileri aldatmaktad›r. Oysa unutulmamal›-

d›r ki ahirette her insan tek bafl›na hesap verecektir. Allah "Öyleyse

sen sabret; flüphesiz Allah'›n va'di hakt›r; kesin bilgiyle inanmayan-

lar sak›n seni telafla kapt›r›p-hafifli¤e (veya gevflekli¤e) sürükleme-

sinler." (Rum Suresi, 60) ayetiyle bu tür insanlardan etkilenip gevflek-

lik göstermemeleri konusunda müminleri uyarmaktad›r.

"Art›k sen Allah yolunda savafl, kendinden baflkas›yla yüküm-

lü tutulmayacaks›n. Müminleri haz›rlay›p-teflvik et. Umulur ki

Allah, küfredenlerin a¤›r-bask›lar›n› geri püskür-

tür. Allah, 'kahredici bask›s›yla' da-

ha zorlu, ac› sonuçland›rmas›yla

da daha zorludur." (Nisa Suresi,

84) ayetiyle ise, Allah bu kimse-

lere çok önemli bir gerçe¤i bil-

dirmifltir. Allah, insanlardan gele-

cek tüm zorluk ve s›k›nt›lar› gidermeye kadir-

dir. Allah'a dayan›p güvenen bir kimse,

Allah'›n yard›m›yla tüm zorluklar›n

üstesinden gelebilir. Ancak

bundan kaç›nd›¤› takdirde

Allah'›n zorlu azab›yla karfl›-

laflabilir ki, Allah'›n d›fl›nda insan› bu

zorlu azaptan koruyabilecek baflka hiçbir

güç yoktur. ‹nsan›n bu gerçe¤i iyi düflüne-

rek Allah korkusuyla samimi davran-

maya ve Allah'›n r›zas›n› her-

fleyin üzerinde tutma-

ya yönelmesi ge-

rekmektedir.
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Fedakarl›ktan Kaçmalar›n›n
Gerçek Nedenleri

Fedakarl›kta bulunmay› kendileri için bir kay›p olarak gören in-

sanlar, önceki bölümde anlat›ld›¤› gibi, kendilerini temize ç›karmak

için pek çok mazeret öne sürerler. Ancak gerçekte kendileri de kalple-

rinde olan samimiyetsizli¤i elbette çok iyi bilmektedirler. Tüm bu ba-

haneleri yaln›zca insanlar› ikna etmek, çevrelerindeki kifliler aras›nda-

ki itibarlar›n› koruyabilmek için kullanmaktad›rlar. Nitekim Müslü-

manlar da Kuran'› kendilerine rehber edinmifl olmalar›ndan dolay›,

onlar›n bu tav›rlar›n›n gerçekte neden kaynakland›¤›n› bilmektedirler.

Söz konusu kiflilerin Allah'›n r›zas›n› kazanabilecekleri halde so-

rumluluk üstlenmekten, fedakarl›kta bulunmaktan kaç›nmalar›n›n en

temel sebeplerinden biri "kalplerinin kuflkuya kap›lm›fl ve karars›z-

l›¤a düflmüfl olmalar›"d›r. Kuran'da bu durum flöyle bildirilmektedir:

Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuflmaktan yana

derin bir kuflku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, herfle-

yi sar›p-kuflatand›r. (Fussilet Suresi, 54)

... Gerçekten onlar, bundan (Kur'an'dan) yana kuflku verici bir

tereddüt içindedirler. (Hud Suresi, 110)

Senden, yaln›zca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri

kuflkuya kap›l›p, kuflkular›nda karars›zl›¤a düflenler izin ister.

(Tevbe Suresi, 45)

Allah, insanlar› fleytan›n bu kand›rmacas›na karfl› "Gerçek (hak)

Rabbinden (gelen)dir. fiu halde sak›n kuflkuya kap›lanlardan olma."

(Bakara Suresi, 147) ayetiyle uyarm›fl, Allah Kat›nda as›l makbul ola-

n›n her ne zorlukla karfl›lafl›l›rsa karfl›lafl›ls›n tereddüte kap›lmadan

azimle çaba göstermeye devam etmek oldu¤unu bildirmifltir:
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Mümin olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a ve Resû-

lü'ne iman ettiler, sonra hiçbir kuflkuya kap›lmadan Allah yo-

lunda mallar›yla ve canlar›yla mücadele ettiler. ‹flte onlar, sa-

d›k (do¤ru) olanlar›n ta kendileridir. (Hucurat Suresi, 15)

Söz konusu kifliler Allah'›n, ahiretin ve hesap gününün varl›¤›n-

dan yana kuflkuya düflmüfl, dünya hayat›n›n menfaatlerini daha yak›n

ve daha kolay görmüfllerdir. Allah'›n sonsuz adalet sahibi oldu¤unu,

herfleyi hay›rla yaratt›¤›n›, iman edenlerin yard›mc›s› oldu¤unu unut-

mufllard›r. Tevekkülsüzlü¤e ve gelecek endiflesine kap›lm›fl, "Kim

Allah'›, Resûlü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç flüphe

yok, galip gelecek olanlar, Allah'›n taraftarlar›d›r." (Maide Suresi, 56)

ayetiyle vadedildi¤i gibi, samimi insanlar›n mutlaka üstün gelece¤ini

unutmufllard›r. Allah yolunda hizmet etmeleri ya da fedakarl›k göster-

meleri gerekti¤inde kaçmaya çal›flmalar›n›n en önemli sebeplerinden

biri de yaflad›klar› bu gaflet hali ve kalplerindeki kuflkudur.

Bu durumun ikinci bir nedeni ise, vicdanlar›n› örten bu insanla-

r›n, "Gerçek flu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay)› seviyor-

lar. Önlerinde bulunan a¤›r bir günü b›rak›yorlar." (‹nsan Suresi, 27)

ayetiyle bildirildi¤i gibi, "dünya hayat›n› ahirete tercih etmeleri"dir.

Oysa dünya hayat›n›n menfaatleri ne kadar yak›n ve kolay görünse de,

Kuran ayetlerini bilen bir insan as›l kal›c› ve sürekli olan›n ahiret ni-

metleri oldu¤unu bilir. Ancak imanlar› zay›f olan bu kimseler dünya

hayat›na daha çok önem vermektedirler. Kalplerinden dünya süsleri-

ne karfl› duyduklar› tutku ve h›rs› atamad›klar› için, bunlardan feragat

etmeyi de kabul edemezler. Din ahlak›na ve Müslümanlara karfl› bir

yak›nl›k duymaktad›rlar; ama dünya hayat›, yak›nlar›, meflgul olduk-

lar› ifller, yapt›klar› ticaret, sahip olduklar› mal mülk, insanlar aras›nda

elde ettikleri itibar, onlar için Allah'›n r›zas›ndan daha önemlidir. Dil-

leriyle belki bunu aç›k aç›k söylemezler, ama yaflam tarzlar›, dünyadan



yana gösterdikleri çaba bu gerçe¤i aç›kça ortaya koyar. Kuran'da, ger-

çekte fas›k olan bu kimselerin durumuna flöyle dikkat çekilmektedir:

De ki: "E¤er babalar›n›z, çocuklar›n›z, kardeflleriniz, eflleriniz,

afliretiniz, kazand›¤›n›z mallar, az kar getirece¤inden korktu-

¤unuz ticaret ve hoflunuza giden evler, sizlere Allah'tan,

O'nun Resûlü'nden ve O'nun yolunda mücadele etmekten da-

ha sevimli ise, art›k Allah'›n emri gelinceye kadar bekleyedu-

run. Allah, fas›klar toplulu¤una hidayet vermez. (Tevbe Sure-

si, 24)

Bedevilerden geride b›rak›lanlar, sana diyecekler ki: "Bizi mal-

lar›m›z ve ailelerimiz meflgul etti. Bundan dolay› bizim için

ma¤firet dile." Onlar, kalplerinde olmayan fleyi dilleriyle söylü-

yorlar. De ki: "fiimdi Allah, size bir zarar isteyecek ya da bir ya-

rar dileyecek olsa, sizin için Allah'a karfl› kim herhangi bir fley-

le güç yetirebilir? Hay›r, Allah yapt›klar›n›z› haber aland›r."

(Fetih Suresi, 11)

Bu samimiyetsiz ahlak› yaflayan insanlar›n fedakarl›k söz konu-

su oldu¤unda gerisin geriye kaçmalar›n›n bir di¤er nedeni ise "ken-

di menfaatlerini Allah'›n r›zas›ndan daha üstün tutmalar›'d›r. Te-

melde samimiyetsiz bir iman anlay›fl› içerisinde olmalar›ndan dolay›,

– kendi menfaatlerine dokunmad›¤› sürece- dünya üzerinde olup bi-

ten hiçbir konu onlar› gerçek anlamda ilgilendirmez. Böyle bir konu-

nun muhatab› olduklar›nda nezaketen ilgileniyormufl gibi, kal›plafl-

m›fl birkaç söz eder, ancak fiili olarak hiçbir flekilde harekete geçme-

yi düflünmezler. 

Kuran'da, Peygamberimiz (sav) döneminde de ayn› ahlak anlay›-

fl›yla hareket eden insanlar›n, ellerinde güç ve servet gibi imkanlar ol-

du¤u halde, yaln›zca kendi rahatlar›n› düflünmelerinden dolay› Resu-
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lullah'tan geride kalanlarla birlikte kalmay› talep ettikleri bildirilmek-

tedir:

"Allah'a iman edin, O'nun elçisi ile cehd etmeye (çaba harcama-

ya) ç›k›n" diye bir sûre indirildi¤i zaman onlardan servet sahibi

olanlar, senden izin isteyip: "Bizi b›rak›ver, oturanlarla birlikte

olal›m" dediler. (Savafltan) Geri kalanlarla birlikte olmay› seçti-

ler. Onlar›n kalpleri mühürlenmifltir. Bundan dolay› kavray›p-

anlamazlar. (Tevbe Suresi, 86-87)

Bedevilerden özür belirtenler, kendilerine izin verilmesi için

geldiler. Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler de oturup kald›.

Onlardan inkar edenlere pek ac› bir azap isabet edecektir. (Tev-

be Suresi, 90)
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Kuflkusuz bu durum, iman ettiklerini ve Allah'›n r›zas›n› kazan-

mak için yaflad›klar›n› söyleyen bu insanlar›n gerçekte ahiretten çok

dünyaya önem verdiklerini aç›kça ortaya koymaktad›r. Söz konusu

kimselerin fedakarl›ktan kaçmalar›n›n bir di¤er nedeni ise "korkak ol-

malar›"d›r. Allah'›n tüm insanlar›n hakimi oldu¤unu, diledi¤i an dile-

di¤i fleyi yaratmaya kadir oldu¤unu unuturlar. Çevrelerindeki insanla-

r›n Allah'tan ba¤›ms›z müstakil birer güce sahip olduklar›n› sanarak

insanlardan çok fazla çekinirler. Onlar›n ne diyecekleri, haklar›nda ne

düflünecekleri son derece önemlidir. Ayn› flekilde insanlara gelecek za-

rar› önleyebilecek ve onlara hay›r ulaflt›rabilecek tek gücün Allah oldu-

¤undan da gafildirler. Bu nedenle güç sahibi sand›klar› insanlar›n ken-

dilerine zarar verebileceklerini, ama e¤er onlar›n gönüllerini hofl tutar-

larsa kendilerine fayda sa¤layabileceklerini düflünerek onlar› memnun

etmeye çal›fl›rlar. Oysa bu büyük bir yan›lg›d›r. Tüm insanlar› yaratan

Allah't›r ve an an onlar›n her tavr›n› Allah belirlemektedir. Allah'›n iz-

ni olmaks›z›n hiç kimsenin bir baflkas›na zarar vermesi ya da menfaat

sa¤lamas› söz konusu de¤ildir. Kuran'da bu kimselerin ahlak› flöyle bir

örnekle bildirilmifltir:

Onlar, iyice korunmufl flehirlerde veya duvar arkas›nda olmak-

s›z›n sizinle toplu bir halde savaflmazlar. Kendi aralar›ndaki

çarp›flmalar› ise pek fliddetlidir. Sen onlar› birlik san›rs›n, oy-

sa kalpleri paramparçad›r. Bu, flüphesiz onlar›n akletmeyen

bir kavim olmalar› dolay›s›yla böyledir. (Haflr Suresi, 14) 

Allah bu kiflilerin, içlerindeki korku nedeniyle, ancak dünya men-

faatlerini garanti alt›na ald›klar›, insanlardan zarar görmeyeceklerine

emin olduklar› takdirde fedakarl›¤a ve müminlere destek olmaya yana-

flacaklar›n› bildirmifltir. Allah, zarar görmekten çekindikleri için Kuran

ahlak›n› yaflamaktan kaçan bu insanlara "kaç›fl›n bir fayda sa¤lamayaca-
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¤›n›" ve "pek az bir zaman d›fl›nda dünyadan metalan›p yararlanmalar›-

n›n mümkün olmad›¤›n›" ayetlerde flöyle bildirmektedir:

De ki: "E¤er ölümden veya öldürülmekten kaç›yorsan›z, kaç›fl

size kesin olarak bir yarar sa¤lamaz; böyle olsa bile, pek az (bir

zaman) d›fl›nda metalan›p-yararland›r›lmazs›n›z."

De ki: "Size bir kötülük isteyecek olsa sizi Allah'tan koruya-

cak, veya size bir rahmet isteyecek olsa (buna engel olacak)

kimdir?" Onlar, kendileri için Allah'›n d›fl›nda ne bir veli, ne

bir yard›mc› bulamazlar.

Gerçekten Allah, içinizden al›koyanlar› ve kardefllerine: "Bize

gelin" diyenleri bilir. Bunlar, pek az› d›fl›nda zorlu-savafllara

gelmezler.

(Geldiklerinde de) Size karfl› 'cimri ve bencildirler.' fiayet kor-

ku gelecek olsa, ölümden dolay› üstüne bayg›nl›k çökmüfl kim-

seler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklar›n› görürsün.

Korku gidince, hayra karfl› oldukça düflkünlük göstererek sizi

keskin dilleriyle (elefltirip inciterek) karfl›larlar. ‹flte onlar iman

etmemifllerdir; böylece Allah onlar›n yapt›klar›n› bofla ç›kar-

m›flt›r. Bu Allah'a göre pek kolayd›r. (Ahzab Suresi, 16-19)

Allah bu kimselerin müminlere karfl› "cimri ve bencil" bir ahlak

içerisinde olduklar›n›, zorlu¤a gelemediklerini ve korkuyla karfl›laflt›k-

lar›nda adeta "ölüm bayg›nl›¤› geçiriyormuflças›na" bakt›klar›n› bildir-

mifltir. Ayr›ca Allah bu kimselerin gerçekte iman etmemifl olduklar›n›

haber vermifltir.

Allah'›n sonsuz gücünden gafil olan bu insanlar kimi zaman elle-
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rinde çevrelerinde olup biten konulara çözüm getirebilecek, en az›n-

dan bu amaca destek olabilecek pek çok imkan oldu¤u halde, insanlar-

dan çekindikleri için bu cesareti ve fedakarl›¤› gösteremezler. Örne¤in

pek çok ülkede halk›n vicdani e¤itimle bilinçlendirilmesi, birlik, bera-

berlik ve dayan›flmaya, fedakarl›¤a teflvik edilmesi, yaflanan sorunla-

r›n çözümlenmesine faydal› olabilecek bir yoldur. Ayn› flekilde insan-

lar›n adaletsiz uygulamalar›n›n, zulümden çekinmemelerinin, kargafla

ve terör ortamlar› oluflturmalar›n›n temelinde de Allah korkusundan

habersiz yaflamalar› yer almaktad›r. Bu insanlara Allah'›n varl›¤›n›n

delillerinin, iman hakikatlerinin, ahiret inanc›n›n, hesap gününün an-

lat›lmas›, pek çok kiflinin vicdanl› davranmas›n› ve böylece toplumda

huzur ve bar›fl›n yaflanmas›n› sa¤layacakt›r. Kuflkusuz tüm bunlar›n

genifl kitlelere anlat›lmas›nda televizyon, radyo ve bas›n gibi iletiflim

araçlar›n›n rolü son derece büyüktür. 

Vicdan›n gere¤i, bu tür imkanlara sahip olan kimselerin yaln›zca

kendi ticari menfaatlerini düflünmek yerine, toplumun ihtiyaçlar›n›

göz önünde bulundurarak hareket etmeleridir. Ancak halk›n böyle zor

flartlar alt›nda oldu¤u kimi ülkelerde, insanlar bu ihtiyac›n fark›nda ol-

duklar› halde, sahip olduklar› imkanlar› bu amaçla kullanmaktan çeki-

nirler. Allah'›n r›zas›ndansa çevrelerindeki insanlar›n gösterecekleri

tepkileri daha fazla önemser, rahatlar›n›n bozulmas›ndan, imkanlar›na

bir zarar gelmesinden afl›r› derecede korkarlar. 

S›rf zorlukla karfl›laflmamak için, pek çok hayra vesile olabilecek-

leri çok önemli imkanlar› gere¤i gibi kullanamazlar. ‹man etmeyenle-

rin kendilerini yarg›lamalar›ndan çekinerek Allah'›n ad›n› an›p yücel-

ten, insanlara iman› sevdirecek, güzel ahlak› ö¤ütleyecek faaliyetlerde

125

Harun Yahya (Adnan Oktar)



bulunmaktan çekinirler. Bazen de vicdanlar›n›n bask›s› nedeniyle bu

tür giriflimlerde bulunur ancak bunu da yine tepki almamak için ola-

bildi¤ince s›n›rl› tutarlar. Bu flekilde vicdanlar›n› rahatlatmaya çal›fl›r-

lar ancak her insan ahirette yapabilece¤inin en fazlas›n› yap›p yapma-

d›¤›ndan sorumlu tutulacakt›r. Unutulmamal›d›r ki aksinde, bir parça

dünyaya yönelip bir parça da Müslüman ahlak› göstermek kiflinin ahi-

ret kurtuluflu için yeterli olmayabilir. Allah Kuran'da bu durumu in-

sanlara flöyle bildirmektedir:

Gerçek flu ki, münaf›klar (sözde), Allah'› aldatmaktad›rlar.

Oysa O, onlar› aldatand›r. Namaza kalkt›klar› zaman, isteksiz-

ce kalkarlar. ‹nsanlara gösterifl yaparlar ve Allah'› ancak çok az

anarlar. Arada bocalay›p dururlar. Ne onlarla, ne bunlarla.

Allah kimi sapt›r›rsa, art›k sen ona yol bulamazs›n. (Nisa Su-

resi, 142-143)

Bu kimselerin hizmetten, fedakarl›ktan ve sorumluluktan kaç›n-

malar›n›n bir di¤er sebebi ise dünya hayat›na yönelik bir "gelecek en-

diflesi içerisinde yaflamalar›"d›r. Kuran'da "fieytan, sizi fakirlikle

korkutuyor ve size çirkin -hayas›zl›¤› emrediyor. Allah ise, size Ken-

disi'nden ba¤›fllama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiy-

le) genifl oland›r, bilendir." (Bakara Suresi, 268) ayetiyle belirtildi¤i gi-

bi, bu kifliler fakirleflmekten, sahip olduklar› imkanlar› kaybetmekten,

kendi imkanlar›ndan feragat ettikleri takdirde ileride bunun kendileri-

ni s›k›nt›ya sokmas›ndan endifle ederler. Bu nedenle özellikle maddi

aç›dan etkileneceklerini düflündükleri konularda fedakarl›kta bulun-

maktan kaç›n›rlar. 

Allah'›n "Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'›n kendileri-

ne verdi¤i r›z›ktan infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, on-

lar› iyi bilendir." (Nisa Suresi, 39) ayetiyle hat›rlatt›¤› gibi, bunun dün-

yada ve ahirette kendileri için nas›l büyük bir kazanç vesilesi olaca¤›n›n

126



fluurunda de¤illerdir. Bunlar›n hepsine kendi çabalar›yla sahip oldukla-

r›n› san›r ve yine bunlar› kendi çabalar›yla koruyup art›rabileceklerini

düflünürler. Sahip olduklar› herfleyi kendilerine verenin Allah oldu¤unu

unuturlar. Oysa mülkün tek sahibi Allah't›r ve bunu diledi¤i an diledi¤i-

ne verecek tek güçtür.

Görüldü¤ü gibi, konu her ne olursa olsun insanlar›n Müslüman-

lara destek olmaktan, sorumluluk almaktan kaç›nmalar›n›n ve orta bir

yol tutmalar›n›n temel nedeni "samimi iman etmemifl olmalar›"d›r.

Bu zay›f iman flekli, söz konusu kiflilerin hayatlar›n›n her safhas›nda;

dine hizmette, güzel ahlakta, Allah'›n r›zas›n› aramakta çekimser bir

tavr› göstermelerine neden olmaktad›r. Ancak unutulmamal›d›r ki

Allah Kuran'da "Rabbimiz'e ibadet etmekte çekimser davranman›n

ac›kl› bir azapla karfl›l›k görece¤ini" bildirmektedir:

Mesih ve yak›nlaflt›r›lm›fl (yüksek derece sahibi) melekler,

Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na

ibadet etmeye 'karfl› çekimser' davran›rsa ve büyüklenme gös-

terirse (bilmeli ki,) onlar›n tümünü huzurunda toplayacakt›r.

(Nisa Suresi, 172)

Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirleri-

ni eksiksiz ödeyecek ve onlara Kendi fazl›ndan ekleyecektir de.

Çekimser davrananlar ve büyüklenenler, onlar› ac›kl› bir azapla

azapland›racakt›r ve kendileri için Allah'tan baflka bir (vekil) ko-

ruyucu dost ve yard›mc› bulamayacaklard›r. (Nisa Suresi, 173)

Böyle bir durumda iman eden, Kuran ayetlerinden haberdar olan

her insan›n vicdan›n› gere¤i gibi kullanmak ve Kuran ahlak›n› gücü-

nün yetti¤i en fazlas›yla yaflamak için bir kez daha niyet etmesi gerek-

mektedir. Bu ahlak gösterildi¤inde Allah'›n yard›m› ve deste¤i bu kifli-

lerle birlikte olacak, Allah gösterdikleri her çabaya dünyada ve ahiret-

te en güzel karfl›l›¤› verecektir.
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Fedakarl›ktan Kaçanlar,
Sorumlulu¤u Üstlenen Kimselere
Destek Olmaktan da Kaç›n›rlar

Önceki bölümlerde zorluklarla karfl›laflt›klar›nda y›lg›nl›¤a kap›-

lan insanlar›n, yeryüzünde hüküm süren zulmü durdurmak, yard›ma

muhtaç insanlara yard›m ulaflt›rmak, insanlar› iyili¤e ve do¤ruya ça-

¤›rmak için çaba harcamaktan vazgeçtiklerinden bahsettik. Ancak bu

kiflilerin yaflad›klar› bu y›lg›nl›k öyle fliddetlidir ki kendileri geride

kald›klar› gibi, Allah'›n r›zas›na uygun olarak bu sorumlulu¤u yerine

getirmeye çal›flan insanlara da destek olmaktan kaç›n›rlar. Oysa Allah

Kuran'da iyilik ve takva konusunda Müslümanlar›n birbirlerine des-

tek olmalar›n› bildirmifltir:

... ‹yilik ve takva konusunda yard›mlafl›n, günah ve haddi afl-

mada yard›mlaflmay›n ve Allah'tan korkup-sak›n›n. Gerçek-

ten Allah (ceza ile) sonuçland›rmas› pek fliddetli oland›r. (Ma-

ide Suresi, 2)

Vicdan ve fazilet sahibi Müslümanlar, insanlara Kuran ahlak›n›

anlatabilmek, yeryüzünde hüküm süren adaletsizliklere son verebil-

mek için mücadele verirken, kendi sorunlar›yla oyalanmaya dalan in-

sanlar bu duruma seyirci kal›rlar. Allah'›n r›zas›n›n, bu kimselere des-

tek olup yard›m etmekte oldu¤unu bilmektedirler. Ancak önceki bö-

lümde say›lan, dünya sevgisi ya da insanlar›n r›zas›n› gözetme gibi se-

beplerle kendileri yapmad›klar› gibi, fedakarl›¤› üstlenen insanlar›

desteklemeye de yanaflmazlar. Mümkün oldu¤unca, bir kenardan bile

olsa, hiçbir konuya kar›flmamay› kendileri için bir kazanç olarak gö-

rürler. 

Kimileri de Müslümanlara belli bir yere kadar destek olurlar.
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Ama sorumlulu¤u gerçek anlamda üstlenmediklerinden zaten hiçbir

zaman için s›k›nt› ve zorluklarla karfl› karfl›ya gelmezler. Peygamberi-

miz (sav) döneminde bu davran›fl›n pek çok örne¤ine rastlanm›flt›r.

Münaf›k karakterli kimseler yap›lacak fedakarl›klar menfaatlerini zor-

lamad›¤› takdirde, Müslümanlara destek olan bir görünüm sergileme-

ye çal›flm›fllard›r. Bu durum maddi manevi ç›karlar›yla çat›flt›¤›nda ise

y›lg›nl›k göstermifllerdir. Hatta kendi menfaatlerine zarar gelmese bi-

le, yanlar›ndaki Müslümanlar›n bafllar›na bir fley gelmesi de onlar›n te-

dirgin olup geri dönmeleri için yeterli olmufltur. Onlar› içerisinde bu-

lunduklar› zor durumdan kurtarmak, yard›mc› olmak yerine bir anda

sanki hiç tan›m›yormuflças›na Müslümanlar› yüzüstü b›rakmak iste-

mifllerdir. En küçük bir riskte herfleyi b›rak›p, her türlü sorumluluktan

kaç›narak Müslümanlar› terk etmifllerdir. Müminlerin as›l yard›mc›s›-

n›n, onlar› her türlü s›k›nt›dan kurtarmaya kadir olan Rabbimiz oldu-

¤unu unutmufllard›r.

Münaf›k karakterli insanlar, Müslümanlara yönelik bir iftira at›l-

d›¤›nda ya da en küçük bir ithamda bulunuldu¤unda da yine ayn›

güçsüz ve samimiyetsiz tavr› gösterirler. Halbuki, bunun Kuran'da bil-

dirilen Allah'›n bir kanunu oldu¤unu, tüm peygamberlerin sözlü ya da

fiili olarak bu tarz sald›r›larla karfl› karfl›ya kald›klar›n› çok iyi bilmek-

tedirler. Allah bu gerçe¤i bir ayette flöyle bildirmektedir: 

Andolsun, mallar›n›zla ve canlar›n›zla imtihan edileceksiniz

ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve flirk kofl-

makta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) ifliteceksi-

niz. E¤er sabreder ve sak›n›rsan›z (bu) emirlere olan azimden-

dir. (Al-i ‹mran Suresi, 186)

Bu gerçe¤i bildikleri halde, inkar edenlerin sözlerine itibar ederek

Müslümanlar› yüzüstü b›rakmalar›n›n Allah Kat›nda kendilerine yük-
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leyece¤i sorumlulu¤u düflünmezler. Oysa Allah, böyle bir durum kar-

fl›s›nda Müslümanlar›n birbirlerine karfl› nas›l bir tav›r içerisinde ol-

malar› gerekti¤ini flöyle aç›klam›flt›r:

Ey iman edenler, e¤er bir fas›k, size bir haber getirirse, onu 'et-

rafl›ca araflt›r›n'. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte

bulunursunuz da, sonra ifllediklerinize piflman olursunuz.

(Hucurat Suresi, 6)

Baflka ayetlerde ise Allah, Müslümanlara yönelik bir iftira at›ld›¤›

zaman hay›rl› bir zanda bulunulmas› gerekti¤ini flöyle bildirmektedir:

Onu iflitti¤iniz zaman, erkek müminler ile kad›n müminlerin

kendi nefisleri ad›na hay›rl› bir zanda bulunup: "Bu, aç›kça uy-

durulmufl iftira bir sözdür" demeleri gerekmez miydi? (Nur Su-

resi, 12)

O durumda siz onu (iftiray›) dillerinizle aktard›n›z ve hakk›n-

da bilginiz olmayan fleyi a¤›zlar›n›zla söylediniz ve bunu ko-

lay sand›n›z; oysa o Allah Kat›nda çok büyük (bir suç)tür. Onu

iflitti¤iniz zaman: "Bu konuda söz söylemek bize yak›flmaz.

(Allah'›m) Sen Yücesin; bu, büyük bir iftirad›r" demeniz ge-

rekmez miydi? (Nur Suresi, 15-16)

Söz konusu kifliler Allah'›n Kuran'da belirtti¤i tüm bu ayetleri bil-

mekte ancak kendi refahlar›n›n pefline düflmüfl olmalar› nedeniyle,

Müslümanlara at›lan iftiralar› ya da onlar›n karfl›laflt›¤› zorluklar›, ge-

ride kalabilmek için bahane edinmektedirler. Kuran'da bu ahlak› be-

nimseyen insanlar›n, Müslümanlar›n zorluk ve s›k›nt›yla karfl›laflt›kla-

r›n› gördüklerinde flöyle dedikleri bildirilmektedir:

fiüphesiz içinizden a¤›r davrananlar vard›r. fiayet, size bir mu-

sibet isabet edecek olsa: "Do¤rusu Allah, bana nimet verdi, çün-

kü onlarla birlikte olmad›m" der. (Nisa Suresi, 72)
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Kuran Ahlak›nda Fedakarl›¤›n Önemi

Sana iyilik dokunursa, bu onlar› fenalaflt›r›r, bir musibet isabet

edince ise: "Biz önceden tedbirimizi alm›flt›k" derler ve sevinç

içinde dönüp giderler. (Tevbe Suresi, 50)

Güzel ahlak› tebli¤ edebilmek için, her türlü zorlu¤a ra¤men ça-

ba harcayan kimselerin herhangi bir bask›yla karfl›laflt›klar›nda "iyi ki

onlarla birlikte de¤ildim" demeleri ya da fikri mücadeleyi b›rakmalar›

Kuran ahlak›yla ba¤daflmayan tav›rlard›r. Zulmü, adaletsizli¤i, mer-

hametsizli¤i, kaos ve karmaflay› destekleyen cahiliye ahlak›n›n kald›r›-

l›p, yerine tüm dünyada bar›fl, adalet ve huzuru getirecek olan Kuran

ahlak›n›n yerlefltirilmesi için elbette ki bir çaba sarf etmek gerekir. Bu

çaba, ak›l kullanmay›, cesaret ve sab›r göstermeyi, pek çok fleyden fe-

dakarl›kta bulunmay›, zorluk ve s›k›nt›y› göze almay›, hiçbir flekilde

y›lg›nl›¤a kap›lmadan gayret göstermeyi gerektirecektir. Elbette ki

iman etmeyenler, "... Onlar size kötülük ve zarar vermeye çal›fl›yor,

size zorlu bir s›k›nt› verecek fleyden hofllan›rlar. Bu¤z (ve düflman-

l›klar›) a¤›zlar›ndan d›fla vurmufltur, sinelerinin gizli tuttuklar› ise,

daha büyüktür..." (Al-i ‹mran Suresi, 118) ayetiyle bildirildi¤i gibi, Ku-

ran ahlak›n›n insanlar aras›nda yayg›nlaflmas›n› engelleyebilmek için

müminlere zorluk ç›karacak, onlara s›k›nt› verecek ortamlar olufltura-

caklard›r. Ancak Müslüman, dünya hayat›nda bu tür zorluklarla mü-

cadele etmesi gerekece¤inin fark›ndad›r. 

Allah Kuran'da dünya hayat›n›n bir imtihan yeri oldu¤unu, yal-

n›zca burada bu samimi çabay› harcayanlar›n sonsuz hayatlar›nda ra-

hatl›k ve nimet içerisinde olabileceklerini haber vermifltir. ‹nkar eden-

lerin, ayette belirtildi¤i gibi Müslümanlara "kötülük, zarar ve zorlu bir

s›k›nt›" vermeye çal›flt›klar› bir durumda, samimi Müslümanlar›n Ku-

ran ahlak›n› yaflamada birbirlerine destek olmalar› gerekir. Allah Ku-

ran'da müminleri bu ahlak› yaflamakla yükümlü k›lm›fl, böyle bir bir-

liktelik içerisinde hareket edildi¤inde, inkar edenlerin a¤›r bask›lar›n›
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geri püskürtece¤ini, gösterdikleri sab›r ve tevekküle karfl›l›k onlar› ba-

flar›l› k›laca¤›n› müjdelemifltir:

Art›k sen Allah yolunda savafl, kendinden baflkas›yla yükümlü

tutulmayacaks›n. Müminleri haz›rlay›p-teflvik et. Umulur ki

Allah, küfredenlerin a¤›r-bask›lar›n› geri püskürtür. Allah,

'kahredici bask›s›yla' daha zorlu, ac› sonuçland›rmas›yla da da-

ha zorludur. (Nisa Suresi, 84)

Ey Peygamber, müminleri savafla karfl› haz›rlay›p-teflvik et.

E¤er içinizde sabreden yirmi (kifli) bulunursa, iki yüz (kifliyi)

ma¤lub edebilirler. Ve e¤er içinizden yüz (sab›rl› kifli) bulunur-

sa, kâfirlerden binini yener. Çünkü onlar (gerçe¤i) kavramayan

bir topluluktur. (Enfal Suresi, 65)



Fedakarl›ktan Kaç›nanlar
Bunu Kendileri ‹çin Bir Kazanç

Sanmamal›d›rlar

Kuran'›n "Allah'›n elçisine muhalif olarak (savafltan) geri kalan-

lar oturup-kalmalar›na sevindiler ve Allah yolunda mallar›yla ve

canlar›yla cihad etmeyi çirkin görerek: "Bu s›cakta (savafla) ç›kma-

y›n" dediler. De ki: "Cehennem ateflinin s›cakl›¤› daha fliddetlidir."

Bir kavray›p-anlasalard›." (Tevbe Suresi, 81) ayetiyle Peygamberimiz

(sav) döneminde yaflam›fl münaf›k karakterli kimselerin Allah yolun-

da fedakarl›ktan, çaba harcamaktan kaç›nmalar›na sevindikleri bildi-

rilmifltir. 

Karfl›l›¤›nda hiçbir menfaat elde etmeden özveride bulunmalar›-

n›, kendileri için kay›p olarak gören insanlar, böyle bir yükümlülükten

kurtulabildiklerinde de kendilerini kazançl› sanarak sevince kap›lm›fl-

lard›r. Sahip olduklar› maddi manevi tüm nimetleri kendilerine Allah'›n

verdi¤ini, bu nimetlerden fedakarl›kta bulunmasalar da Allah'›n diledi-

¤i an tümünü birden ellerinden alabilece¤ini düflünmemifllerdir. Oysa

Allah Kuran'da, samimiyetsizce tuzak kuran kimselerin içerisinde bu-

lunduklar› durumun, asl›nda bu kimseler için bir kazanç olmad›¤›n›

"... Onlar bu tuza¤› tasarl›yorlarken, Allah da bir düzen (bir karfl›l›k)

kuruyordu. Allah, düzen kurucular›n (tuzaklar›na karfl›l›k verenlerin)

hay›rl›s›d›r." (Enfal Suresi, 30) ayetiyle bildirmifltir.

Kuflkusuz, Peygamberimiz (sav)'in dönemindeki insanlar›n gös-

termifl oldu¤u bu ahlak, Kuran'› kendilerine rehber edinen tüm insan-

lar için önemli bir ibret vesilesidir. ‹man eden, Kuran ahlak›n› yaflayan

bir insan, her ne sebeple olursa olsun fedakarl›ktan kaç›nman›n kifliye

bir kazanç sa¤lamayaca¤›n› unutmamal›d›r. Kuran'da "... kaç›fl size
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kesin olarak bir yarar sa¤lamaz; böyle olsa bile, pek az (bir zaman)

d›fl›nda metalan›p-yararland›r›lmazs›n›z." (Ahzab Suresi, 16) ayetiy-

le bildirildi¤i gibi, fedakarl›ktan, mal›n› can›n› Allah'›n r›zas›n› kazan-

mak için kullanmaktan kaç›nan bir kimsenin dünya hayat›ndan elde

edece¤i menfaatler de son derece k›s›tl› ve k›sa süreli olacakt›r. 

Ayr›ca insan fedakarl›ktan kaç›narak kendisine saklad›¤› tüm bu

dünya süsünü kullanmaya f›rsat dahi bulamadan ölümle karfl›laflabilir.

‹nsan kimi zaman do¤al bir afetle, kimi zaman hastal›k, kaza ya da her-

hangi bir sebeple sahip oldu¤u herfleyi terk etmek durumunda da ka-

labilir. Böyle bir durumda, kiflinin gösterdi¤i ahlak›n ahiretteki karfl›l›-

¤›n›n nas›l olaca¤›n› da unutmamas› gerekmektedir. Dünya hayat›nda,

Allah'›n hoflnutlu¤u d›fl›nda kiflinin kendisine saklad›¤› herfley, onun

için bir yürek ac›s› ve azaba dönüflebilir. Allah k›yamet günü bu kim-

selerin özür beyan etmelerine izin verilmeyece¤ini bildirmifltir:

Bu, onlar›n konuflamayacaklar› bir gündür. Ve onlara özür be-

yan etmeleri için izin verilmez. (Mürselat Suresi, 35-36)

Bu önemli gerçe¤in henüz vakit varken anlafl›lmas› son derece

önemlidir. Her insan ölümle karfl›laflmadan önce Allah'›n r›zas›na uy-

gun bir ahlak gösterebilmek için elinden gelen tüm çabay› göstermelidir.

Çünkü bu ahlak› yaflamay› ertelemek ya da önemli görmemek sonsuza

kadar sürecek büyük bir piflmanl›¤a dönüflebilir. Allah, sahip olduklar›-

n› Kendi r›zas›n› kazanabilmek için hay›rl› ifllerde kullanm›fl olanlar› ise

dünyada da ahirette de rahmetiyle destekleyece¤ini, mükafatland›raca-

¤›n› bildirmifltir. Kuran'da flöyle buyrulur:

... Hay›r olarak her ne infak ederseniz, kendiniz içindir. Zaten

siz, ancak Allah'›n hoflnutlu¤unu istemekten baflka (bir amaç-

la) infak etmezsiniz. Hay›rdan her ne infak ederseniz -haks›z-

l›¤a (zulme) u¤rat›lmaks›z›n- size eksiksizce ödenecektir. (Ba-

kara Suresi, 272)
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ncelikle hat›rlatmak gerekir ki,

zorluk zamanlar›, Allah'›n iman

edenler için yaratt›¤› çok k›y-

metli anlard›r. ‹nsanlar genellik-

le nadir olarak bu tür durumlar-

la karfl›lafl›rlar. Ve bunlar bir in-

san›n, Allah'a olan sadakatinin, sevgisinin ve tes-

limiyetinin gücünü gösterebilece¤i, ayn› zaman-

da da ahiret hayat› için çok fazla ecir kazanabile-

ce¤i zamanlard›r. ‹man eden bir kimse belki zor-

luk ve s›k›nt›yla karfl›laflmak için özel bir çaba

harcamaz, ama karfl›laflt›¤› zaman da bunlar›

Allah'›n kendisi için yaratm›fl oldu¤u çok büyük

nimet ve f›rsatlar olarak alg›lar. 

Tarih boyunca gönderilmifl olan peygam-

berler yurtlar›ndan sürülme, bask› alt›na al›nma,

tehdit edilme ve hatta öldürülmeye kadar varan

zorluklar yaflam›fl, ama tüm bunlar› imani bir

flevk ve coflkuyla karfl›lam›fllard›r. Hz. Yusuf ifti-

raya u¤rayarak y›llar y›l› zindanda kalm›fl, Hz.

‹brahim kavminin ileri gelenleri taraf›ndan atefle

at›larak öldürülmeye çal›fl›lm›fl, Hz. Musa Fira-

vun'un tehdit ve bask›lar›yla karfl›laflm›fl, Hz.

Lut yaflad›¤› toplumdan sürülmeye çal›fl›lm›flt›r.

Ancak bu mübarek insanlar›n her biri de bu



olaylar karfl›s›nda Rabbimiz'e karfl› büyük bir sadakat, teslimiyet ve

güven ile hareket etmifllerdir. 

Bediüzzaman Said Nursi gibi ‹slam büyükleri de hayatlar› boyun-

ca pek çok zorlukla karfl›laflm›fl, ancak tüm bunlar› çok k›ymetli anlar

olarak de¤erlendirmifllerdir. ‹lerleyen bölümlerde gösterdi¤i üstün ah-

laka daha detayl› olarak de¤inece¤imiz Bediüzzaman Said Nursi, öm-

rünün önemli bir bölümünü hapislerde, sürgünde, eziyet ve bask› al-

t›nda geçirmifltir. ‹lerleyen yafl›na, hastal›klar›na, yokluk ve s›k›nt› içe-

risinde olmas›na ra¤men daima Allah'a teslimiyetli, tevekküllü olmufl-

tur. Bu zorluklar› birer güzellik ve nimet olarak nitelendirmifl, en zor

anlar›nda bile ‹slam dininin, Müslümanlar›n menfaatlerini düflünmüfl,

fedakarl›kta çok güçlü bir kararl›l›k göstermifl, bu üstün ahlak›yla tale-

belerine de örnek olmufltur. Üstad'›n ve talebelerinin samimi çabalar›,

Allah'›n izniyle Kuran ahlak›n›n çok genifl kitlelere duyurulabilmesini

sa¤layan önemli bir tebli¤ vesilesi olmufltur.

Günümüzde de tüm Müslümanlar, Kuran ahlak›n›n yaflanmas›n-

da ve insanlara anlat›lmas›nda ayn› flevk ve kararl›l›kla hareket etme-

lidirler. Karfl›lar›na ç›kan zorluklardan hiçbir flekilde y›lg›nl›¤a ve

ümitsizli¤e kap›lmadan, Kuran'da bildirilen birlik ve fedakarl›k ru-

huyla bu k›ymetli anlar›n ecrini kazanmaya talip olmal›d›rlar. Dünya

hayat›n›n meflguliyetleri, kiflisel menfaatleri hiçbir zaman için bu

ahlak›n yaflanmas›na bir engel olmamal›d›r. Unutulmamal›d›r ki,

böyle bir durumda insan›n tüm yapt›klar› ahiret hayat›nda mut-

laka karfl›s›na ç›kacakt›r. ‹yiliklerinden de kötülüklerinden de

hesaba çekilecektir. 

Allah Kuran'da sonucun mutlaka inananla-

r›n lehine olaca¤›n›, Kuran ahlak›n›

tüm insanlar aras›nda hakim

k›laca¤›n› bildirmifltir. Allah
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mutlak olarak galip gelendir, tüm eksikliklerden münezzehtir, hiçbir

fleye ihtiyac› olmayand›r. ‹nsan ise ihtiyaç içinde oland›r, Allah'›n r›za-

s›n›, hoflnutlu¤unu kazanmaya muhtaçt›r. Allah dilerse yaln›zca "Ol"

demesiyle diledi¤ini yapand›r. Bu nedenle insanlar›n gösterecekleri ça-

ba yaln›zca kendi kurtulufllar› için olacakt›r. Ayr›ca insan›n flu gerçe¤i

de unutmamas› gerekir; kendisi fedakarl›ktan kaç›nacak olursa, halis

Müslümanlar zaten tüm sorumlulu¤u üstlenecek ve gereken her konu-

da en samimi çabay› harcayacaklard›r. 

Allah'›n takdir etti¤i sonuç gerçekleflecektir. Buna vesile olanlar

Allah'›n izniyle Allah Kat›nda, gösterdikleri bu çaban›n ecrini ve ahi-

retteki karfl›l›¤›n› alacaklard›r. Kay›p içerisinde olan yaln›zca fedakar-

l›ktan kaç›nan kiflinin kendisi olacakt›r. Allah'›n kendisi için yaratm›fl

oldu¤u f›rsatlar› ve ecir imkanlar›n› kaç›rm›fl ve önüne ç›kan çok de-

¤erli vakitleri gere¤i gibi de¤erlendirememifl olacakt›r.

Unutulmamal›d›r ki Allah bu üstün ahlak› yaflamay› talep eden

samimi ihlas sahiplerine yard›m›n› ulaflt›racak ve onlar› üstün k›lacak-

t›r. Kuran'da Allah'›n samimi kullar›na olan bu vaadi flöyle bildiril-

mektedir:

Kim Allah'›, Resûlü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç

flüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'›n taraftarlar›d›r. (Maide

Suresi, 56)

Allah, yazm›flt›r: "Andolsun, Ben galip gelece¤im ve elçilerim

de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üs-

tün oland›r. (Mücadele Suresi, 21)

... 'Yard›m ve zafer' (nusret) ancak üstün ve güçlü, hüküm ve

hikmet sahibi olan Allah'›n Kat›ndand›r. (Ki bununla) ‹nkar

edenlerin önde gelenlerinden bir k›sm›n› kessin (helak etsin)

ya da 'umutlar› suya düflmüfller olarak onlar›' tepesi afla¤› getir-

141

Harun Yahya (Adnan Oktar)



sin de geri dönüp gitsinler.' (Al-i ‹mran Suresi, 126-127)

‹lerleyen sat›rlarda tüm Müslümanlar için çok k›ymetli birer ör-

nek olan Peygamberimiz (sav)'in ve sahabelerin hayatlar›na ve Bediüz-

zaman Said Nursi'nin fedakarl›klarla geçen yaflant›s›na de¤inerek, bir-

lik, beraberlik ve fedakarl›k anlay›fl›yla hareket edildi¤inde zorluklar›n

nas›l afl›labildi¤ine ve nas›l büyük baflar›lar elde edilebildi¤ine dikkat

çekece¤iz.
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Peygamberimiz Hz. Muhammmed
(sav)'in Fedakar Ahlak›

Allah r›zas› için birlik içinde hareket etmek, müminlerin zorluk-

lar karfl›s›nda baflar› elde etmesinde önemli bir imani s›rd›r. Müslü-

manlar›n tarih boyunca yaflad›klar› olaylara bakt›¤›m›zda da zorluk ve

s›k›nt›lar›n hep bu flekilde afl›labildi¤ini görürüz. Baflta Allah'›n tüm

insanlara örnek k›ld›¤› Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve saha-

beler olmak üzere, Müslümanlar bu ahlak› en güzel flekilde yaflam›fl,

gösterdikleri üstün tesanüd ve fedakarl›k örnekleriyle ‹slamiyet'in ve

Kuran ahlak›n›n tüm dünyaya yay›lmas›na vesile olmufllard›r. 

Peygamber Efendimiz (sav), gönderildi¤i müflrik toplumu, o gü-

ne kadar yaflad›klar› sapk›n inançlar›n› terk etmeye ve yaln›zca bir

olan Allah'a kulluk etmeye ça¤›rm›flt›r. Resul-ü Ekrem Efendimiz, bu

tebli¤i s›ras›nda çok büyük zorluklarla karfl›laflm›flt›r. ‹slam ahlak›n›n

toplumda yayg›nlaflmas›n›n kendi menfaatlerini zedeleyece¤ini düflü-

nen müflrikler, Peygamberimiz (sav)'e ve inananlara karfl› birlik olmufl,

ellerindeki tüm imkanlar› kullanarak büyük bir mücadele yürütmüfl-

lerdir. Atalar›n›n flirk dinini de¤ifltirmeyi kabul etmemifl, Peygamberi-

miz (sav)'e tuzaklar kurmaya yeltenmifllerdir. Resulullah'tan nefisleri-

ne uygun ayet getirmesini istemifl, O'nu öldürmeye, yaflad›¤› yerden

sürmeye ya da tutuklamaya kalk›flm›fllard›r. Allah'›n Resulü'nün tebli-

¤inin insanlar üzerindeki etkisini önleyebilmek için, Peygamberimiz

(sav)'e delilik, büyücülük, ak›l yetersizli¤i, do¤ru sözlü olmamak, flair-

lik gibi as›ls›z iftiralarda bulunmufllard›r. Peygamberimiz (sav) inkar-

c›lar›n sözlü ve fiili olarak yapt›klar› tüm bu iftira ve sald›r›lara karfl›

çok üstün bir sab›r ve tevekkül göstermifl, onlara hep Kuran ahlak›yla

karfl›l›k vermifltir. Allah'›n indirdi¤ini hiçbir de¤iflikli¤e u¤ratmadan,
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hiç kimsenin ç›kar›n› hesap etmeden, sadece Allah'tan korkup sak›na-

rak hareket etmifltir. Yap›lan tüm tehditlere, bask›lara ve ç›kar›lan zor-

luklara ra¤men, dini tebli¤ etmeye devam etmifltir. ‹nkarc›lara karfl›

verdi¤i bu mücadelenin yan› s›ra, beraberindeki Müslümanlar›n her

türlü sorumlulu¤unu da birinci dereceden kendisi üstlenmifltir. Onlar›

bir yandan tehlikelerden korurken, bir yandan da din ahlak›n› tebli¤

ederek çevresindeki tüm insanlar› e¤itmifltir. 

Kuflkusuz Resulullah'›n bu üstün ahlak›, tüm Müslümanlar için

çok önemli bir örnektir. Peygamberimiz (sav)'in, en zor flartlarda iken

bile öncelikle dinin menfaatlerini, Müslümanlar›n rahat›n›, güvenli¤i-

ni ve huzurunu ön planda tutmas›, O'nun sahip oldu¤u üstün fedakar-

l›k anlay›fl›n› göstermektedir. Savafllar›n en k›z›flt›¤›, Allah'›n Müslü-

manlar› açl›k, yokluk, hastal›k gibi s›k›nt›larla denedi¤i bir ortamda

Peygamberimiz (sav), Müslümanlara karfl› çok büyük düflkünlük gös-

termifl, onlar› merhamet ve flefkatle koruyup kollam›flt›r. 

Sahabeler de Hz. Muhammed (sav)'in bu üstün fedakarl›k anlay›-

fl›n› kendilerine örnek al›p, maddi manevi her konuda üstün bir ahlak

sergilemifllerdir. Bu fedakarl›k ruhuna dayanan birlik ve beraberlikleri

sonucunda büyük bir kuvvet elde etmifl, Allah'›n rahmetiyle inkar

edenlere ve müflriklere karfl› büyük zaferler kazanm›fllard›r. Peygam-

berimiz (sav) döneminde çok küçük bir topluluk olan Müslümanlar›n

say›s› giderek büyük bir yükseliflle artm›fl, ‹slamiyet tüm Arap Yar›ma-

das›na yay›lm›flt›r. 

Peygamber Efendimiz (sav) herfleyden önce nefsinden yana bü-

yük fedakarl›klarda bulunmufl, iman edenlerin dünya ve ahiret men-

faatleri için kendi nefsinden feragat etmifltir. Kuflkusuz ‹slam ahlak›n›

yeni ö¤renmekte olan kimselerin e¤itimi, ço¤u zaman büyük özveriler

gerektirmifltir. Kuran'›n çeflitli ayetlerinde gerek Bedevi olarak adlan-

d›r›lan göçebe kimselerin gerekse de kalpleri imana henüz yeni ›s›n-
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makta olan kiflilerin cahilce tav›rlar›ndan bahsedilmektedir. Kuran'da

yer alan bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

Bedeviler, dedi ki: "‹man ettik." De ki: "Siz iman etmediniz; an-

cak "‹slam (Müslüman veya teslim) olduk deyin. ‹man henüz

kalplerinize girmifl de¤ildir. E¤er Allah'a ve Resûlü'ne itaat

ederseniz, O, sizin amellerinizden hiçbir fleyi eksiltmez. fiüp-

hesiz Allah, çok ba¤›fllayand›r, çok esirgeyendir." (Hucurat Su-

resi, 14)

Bedeviler inkar ve nifak bak›m›ndan daha fliddetlidir.

Allah'›n elçisine indirdi¤i s›n›rlar› bilmemeye de onlar daha

'yatk›n ve elverifllidir.' Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahi-

bidir. (Tevbe Suresi, 97)

Çevrenizdeki bedevilerden münaf›k olanlar vard›r ve Medine

halk›ndan da nifak› al›flkanl›¤a çevirmifl olanlar vard›r. Sen on-

lar› bilmezsin, Biz onlar› biliriz. Biz onlar› iki kere azapland›-

raca¤›z, sonra onlar büyük bir azaba döndürülecekler. (Tevbe

Suresi, 101)

Peygamber Efendimiz (sav) çevresindeki insanlar›n cahilce tav›r-

lar›na daima en güzel flekilde, Kuran ahlak›yla karfl›l›k vermifltir. Ku-

ran'da Resulullah'›n bu üstün ahlak› flöyle bildirilmektedir:

Ve flüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. (Kalem Sure-

si, 4)

Andolsun, sizin için, Allah'› ve ahiret gününü umanlar ve

Allah'› çokça zikredenler için Allah'›n Resûlü'nde güzel bir ör-

nek vard›r. (Ahzab Suresi, 21)

Bir insan›n çevresindeki kimselerin kimi zaman cahillikten, kimi

zaman ise art niyet, kötü ahlak ya da zalimlikleri nedeniyle sergiledik-

leri bozuk tav›rlara karfl› sab›r gösterebilmesi, tüm bunlara en güzel



ahlak ile karfl›l›k verebilmesi büyük bir fedakarl›k örne¤idir. Özellikle

de kiflinin hakl› oldu¤u, hakk›n›n yendi¤i, haks›zl›¤a u¤rad›¤› durum-

larda bu hakk›ndan vazgeçebilmesi büyük bir üstünlüktür. Kimi za-

man cahillik içerisinde olan kimseler, bu üstün ahlak› takdir edemeye-

bilir ya da fark›na bile varamayabilirler. Ancak bu ahlak› yaln›zca

Allah'›n r›zas›n› kazanabilmek için yaflayan derin iman sahipleri, affet-

menin, sab›r göstermenin, alttan alman›n nefse en zor geldi¤i durum-

larda bile nefislerinden feragat ederler. Resul-ü Ekrem Efendimiz de
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çevresindeki insanlar›n kötü niyetli tav›rlar›na karfl›, Allah r›zas› için

kendi nefsinden yana fedakarl›k göstermifl, daima onlar› do¤ru olana

teflvik edip ›slah etme yolunu tercih etmifltir. Allah, Peygamberimiz

(sav)'in müminlere karfl› olan bu düflkünlü¤ünü, fedakarl›¤›n› ve gü-

zel ahlak›n› ayetlerde flöyle bildirmektedir:

Allah'tan bir rahmet dolay›s›yla, onlara yumuflak davrand›n.

E¤er kaba, kat› yürekli olsayd›n onlar çevrenden da¤›l›r gider-

lerdi. Öyleyse onlar› ba¤›flla, onlar için ba¤›fllanma dile ve ifl

konusunda onlarla müflavere et. E¤er azmedersen art›k Allah'a

tevekkül et. fiüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. (Al-i ‹m-

ran Suresi, 159)

Andolsun size, içinizden s›k›nt›ya düflmeniz O'nun gücüne gi-

den, size pek düflkün, mü'minlere flefkatli ve esirgeyici olan

bir elçi gelmifltir. (Tevbe Suresi, 128)

Sözleflmelerini bozmalar› nedeniyle, onlar› lanetledik ve kalp-

lerini kaskat› k›ld›k. Onlar, kelimeleri konulduklar› yerlerden

sapt›r›rlar. (S›k s›k) Kendilerine hat›rlat›lan fleyden (yararlan›p)

pay almay› unuttular. ‹çlerinden biraz› d›fl›nda, onlardan sürek-

li ihanet görür durursun. Yine de onlar› affet, ald›r›fl etme. fiüp-

hesiz Allah, iyilik yapanlar› sever. (Maide Suresi, 13)

Hz. Ayfle'den rivayet edilen bir hadis-i flerifte Peygamberimiz

(sav)'in bu güzel ahlak› "…Resullullah baflkalarını nefsine tercih ederdi."42

sözleriyle ifade edilmifltir. Hz. Hüseyin'den rivayet edilen bir hadis-i

flerifte ise alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Efendimiz

(sav)'in fedakar ahlak› flöyle anlat›lmaktad›r:

Babama Resullullah'ın oturuflunu sordum, flöyle buyurdu: "Allah Re-

sulü ancak zikir üzerine otururlardı. Belli yerleri kendisine tahsis et-

medi¤i gibi, böyle yapmaktan insanları da sakındırırdı. Bir meclise var-
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dı¤ında, nerede meclis bitmiflse (bofl yer var ise) o noktada oturur ve sa-

habilere de böyle davranmalarını emrederdi. Kendisiyle oturan herkese

payını verirdi. Onunla oturan hiç kimse, Resullullah'ın katında kendi-

sinden daha üstünü oldu¤u kanaatine varmazdı. Kim Resullullah ile

oturursa veya bir ihtiyacını Hz. Peygamber'den almak için kendisine

giderse, Hz. Peygamber (sav) ona karflı sabreder, o Peygamberi bırakıp

gidici olurdu. Kim Hz. Peygamber (sav)'den bir ihtiyacını isterse ya o

ihtiyacı yerine getirir veya tatlı söz söyleyerek onu geri gönderirdi.

Onun güler yüzü, güzel ahlakı, o insanları zengin kılmıfltı.43

Bir baflka hadis-i flerifte Rabbimiz'in yüksek ahlak ba¤›fllam›fl ol-

du¤u Hz. Muhammed (sav)'in bu üstün tavr› flöyle anlat›lmaktad›r:

Yezid et-Teymi flöyle anlatıyor: Huzeyfe'nin yanındaydım. Bir kifli Hu-

zeyfe'ye, "E¤er ben Peygamber zamanına yetiflseydim onunla beraber

savaflır ve büyük bir metanet gösterirdim" dedi. Huzeyfe ona "Sen mi

öyle yapacaktın? Allah'a yemin ederim ki, Ahzab günü Hz. Peygam-

ber'le beraberdim. fiiddetli rüzgar ve korkunç bir so¤uk vardı. Hz. Pey-

gamber "Bir kifli yok mudur ki, müflriklerden bir haber getirsin de kı-

yamet günü benimle beraber bulunsun." Sonra Hz. Peygamber haber

getirmem için beni gönderdi. Gidip Kureyfl'in durumunu ö¤rendikten

sonra Resullullah'a vardım. Düflmanın yanından döndükten sonra yi-

ne eskisi gibi titriyordum. Resullullah'a haberi verdim. Resullullah

abasını bana giydirdi. Aba sırtındaydı ve onunla namaz kılıyordu. Ve

sabaha kadar Hz. Peygamber'in abası altında uyudum.44

Gösterdi¤i bu eflsiz ahlak›n yan› s›ra Resul-ü Ekrem Efendimiz,

Kuran'›n "De ki: "fiüphesiz benim namaz›m, ibadetlerim, dirimim ve

ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'›nd›r." (Enam Suresi, 162) aye-

tinde bildirildi¤i flekilde, tüm hayat›n›, mal›n›, can›n› Allah'a adam›flt›.

‹slam ahlak›n›n tüm insanlar aras›nda yayg›nlaflmas›, huzur, bar›fl ve
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sevgi ahlak›n›n hakim olmas› için maddi ve manevi tüm imkanlar›n›

ortaya koymufltu. Bu u¤urda her türlü zorlu¤a büyük bir flevk ve tes-

limiyetle talip olmufltu. 

‹slami kaynaklara göre, Resul-ü Ekrem Efendimiz (sav) üç sene

kadar tebli¤ faaliyetlerini gizliden gizliye sürdürmüfl, tebli¤inde son

derece ihtiyatl› davranm›flt›r. Bu dönemde pek çok kifli Müslümanl›¤›

kabul etmifl ve ‹slamiyet giderek güç kazanm›flt›r. Üç senenin sonunda

ise Allah'›n emri üzerine Peygamber Efendimiz (sav) peygamberli¤ini

ve ‹slamiyet'i, Kureyflli kabilelerin her birine ayr› ayr› aç›kça ilan et-

mifltir. Kureyflli müflrikler eziyet ve düflmanl›¤a yeltenerek Peygambe-

rimiz (sav)'in davetine karfl› ç›km›fllard›r. Ona karfl› amans›z bir müca-

deleye girmifl, ellerindeki bütün imkanlar› kullanarak bu mübarek in-

san› etkisiz hale getirmeye çal›flm›fllard›r. Bunun için ise mümkün olan

her türlü eziyet ve hatta suikast yöntemlerine baflvurmufllard›r. Baflta

Ebu Leheb ve kar›s› Ümmü Cemil, Ebu Cehil olmak üzere, Kureyfl ka-

bilelerinin önde gelenleri Resulullah'› durdurabilmek için büyük mü-

cadeleler vermifllerdir.

Ancak ‹slamiyet'in yay›lmas›n› önleyebilmek için bafllatt›klar›

tüm giriflimler sonuçsuz kalm›flt›r. Bu durum Mekkeli müflrikleri ve

kavmin önde gelenlerini oldukça rahats›z etmifltir. Aleyhteki tüm ça-

balar›na ra¤men Müslümanlar›n say›s› gün geçtikçe artm›fl ve ‹slami-

yet, Mekke d›fl›ndaki kabileler taraf›ndan da kabul görmeye bafllam›fl-

t›r. Hz. Ömer, Hz. Hamza gibi önde gelen kimselerin de Müslümanla-

r›n saf›na kat›lmas› ve bu yolla ‹slam'›n giderek güçlenmesi bu kimse-

leri oldukça tedirgin etmifltir. Yapt›klar› iflkencelerle, fliddet gösterile-

riyle kimseyi dininden çeviremediklerini, ‹slamiyet'in yay›lmas›n› en-

gelleyemediklerini görmüfllerdir. Bu durumda yeni bir yöntem aray›-

fl›na gitmifl ve Müslümanlar› bask› ve boykot yöntemleriyle durdur-

maya çal›flm›fllard›r. ‹ttifakla ald›klar› boykot kararlar›na göre Müslü-
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manlarla ve onlar› koruyan kabilelerle ticari hiçbir münasebette bulu-

nulmamas›na karar vermifllerdir. Bu karara göre onlara hiçbir fley sa-

t›lmayacak ve onlar›n mallar›ndan hiçbir fley al›nmayacakt›. 

Kabe duvar›na yaz›l› olarak ast›klar› bu kararlar k›sa sürede tüm

Mekkeliler taraf›ndan uygulamaya geçirilmifltir. Bu kat› boykot nede-

niyle Müslümanlar topluca bir yere tafl›narak birarada yaflamaya bafl-

lam›fllard›r. Müflrikler, boykota u¤rayanlar›n topland›klar› mahalleye

neredeyse hiçbir g›da malzemesi sokmuyorlard›. Sadece Hac mevsi-

minde d›flar› ç›k›p al›flveriflte bulunmalar›na izin veriyorlard›. Ancak

bu durumda da köfle bafllar›nda durarak onlara bir fley ald›rmamak

için ellerinden gelen her türlü engellemeyi yap›yorlard›. Kimi zaman

Müslümanlara mal satmamalar› için sat›c›lar› tehdit ediyor, kimi za-

man ise sat›c›lar›n tüm mallar›n› sat›n alarak Müslümanlar›n alabile-

cekleri bir fley b›rakm›yorlard›. Mekke'ye yiyecek getiren kervanlar›

flehrin d›fl›nda karfl›lay›p çeflitli vaatlerle onlar› Müslümanlar aleyhin-

de k›flk›rt›yorlard›. 

Bu dönemde boykota u¤rayan Müslümanlar, d›flar›dan fazla bir

fley alamad›klar›ndan k›sa sürede fliddetli bir açl›k ve k›tl›kla karfl› kar-

fl›ya kald›lar. Bu dönemde Resul-ü Ekrem Efendimiz (sav), amcas› Ebu

Talip ve Hz. Hatice boykota u¤rayanlar›n ihtiyaçlar›n› giderebilmek

için tüm mal varl›klar›n› harcad›lar. Tam üç sene süren bu boykot ile

oluflturduklar› s›k›nt›, açl›k ve k›tl›k ortam›na ra¤men, inkar edenler

yine de ‹slamiyet'in yay›lmas›n› önleyemediler. Resul-ü Ekrem Efendi-

miz bu a¤›r flartlar alt›nda, büyük fedakarl›klarla tebli¤ görevini en gü-

zel flekilde yerine getirmiflti. 

Üç senenin sonunda Kureyflli ileri gelenler boykotu çeflitli sebep-

lerle sona erdirmek durumunda kald›lar. Ancak Müslümanlar aleyhin-

de çaba harcamaktan vazgeçmediler. Bu dönemde Mekke'nin sözü

dinlenen isimlerinden biri olan ve Müslümanl›¤› kabul etmemesine
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ra¤men, Peygamberimiz (sav)'i ilk günden itibaren koruyup destekle-

yen amcas› Ebu Talip ve Peygamberimiz (sav)'in han›m› Hz. Hatice'nin

vefat› Kureyfllilerin cesaretlerinin daha da art›p harekete geçmelerine

neden oldu. Ebu Talip'in konumu nedeniyle o zamana dek Peygambe-

rimiz (sav)'e yönelik bir girifliminde bulunmaktan çekinen Kureyfl'in

önde gelenleri, bu durumun ortadan kalkmas›n› f›rsat bildiler. Pey-

gamber Efendimizin tebli¤ini durdurabilmek ve Müslümanlar›n dinle-

rini yaflabilmelerini engelleyebilmek için her türlü zulüm, bask›, iflken-

ce, tehdit ve eziyet yöntemine baflvurdular.

‹slam'›n tebli¤inin onuncu y›l›nda Peygamber Efendimiz (sav), gi-

derek artan bu sözlü ve fiziksel bask›lar karfl›s›nda Mekke d›fl›ndaki

bir topluma seslenmeye karar vermifltir. Hz. Zeyd bin Harise ile birlik-

te Arabistan'›n önemli bölgelerinden biri olan Taif'e giderek oradaki

Sakif kabilesini ‹slamiyet'i kabul etmeye ve onlar› Kureyfl müflrikleri-

ne karfl› Müslümanlar› korumaya davet etmifltir. Taif'te kald›¤› on gün

boyunca kabilenin ileri gelenlerine ‹slam'› anlatm›flt›r. Ancak Lat adl›

büyük bir puta tap›nan Taifliler aras›nda Peygamberimiz (sav)'in teb-

li¤ine uyan olmam›flt›r. Resulullah, kentin önde gelen isimleriyle tek

tek konuflmufl, ama bu kimselerin cehalet, kibir ve düflmanl›k içerisin-

de oldu¤unu görmüfltür. Resulullah buradaki insanlar›n Hz. Zeyd bin

Harise ve kendisine karfl› yönelttikleri sözlü ve fiili sald›r›lara karfl›

sabretmifltir.

Peygamberimiz (sav), her an ölüm, iflkence, açl›k ve sürgün gibi

tehditler alt›nda yaflayan Mekke'deki Müslümanlar›, bu zor flartlardan

kurtarmak için her yolu denemifltir. O dönemin zor koflullar› alt›nda,

rivayetlerde bildirildi¤i üzere, yürüyerek Taif'e gitmesi ve buradaki

putperest insanlara do¤ru yolu gösterebilmek için elinden gelen herfle-

yi yapmas› Resulullah'›n üstün ahlak›n›n tecellilerindendir. Nitekim

burada da, rivayetlerde anlat›ld›¤› üzere bu cahil insanlar›n çeflitli ezi-
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yetleriyle karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Ancak Peygamber Efendimiz (sav) ‹s-

lamiyet'in yay›lmas› ve Müslümanlar›n güvenli¤e kavuflmas› için tüm

bunlar› göze alm›fl, fedakarl›kta tüm Müslümanlara örnek olmufltur.

Peygamberimiz Mekke'ye dönüflünde Kureyfllilerin Müslümanla-

ra bask›lar›n› fliddetlendirdiklerini görmüfl ve ‹slamiyet'i di¤er kabile-

lere tebli¤e devam etmifltir. Hac mevsiminde Mekke çevresinde konak-

layan ya da y›l›n belirli dönemlerinde kurulan panay›rlar› gezmeye ge-

len Arap kabileleriyle görüflmüfl, Kuran'› anlatarak onlar› ‹slam'a da-

vet etmifltir. Peygamberimiz (sav) bu dönemde de pek çok zorlukla

karfl›laflm›fl, ama Allah r›zas› için tüm bunlara güzel bir sab›r ve tevek-

külle karfl›l›k vermifltir. Resulullah'›n ‹slam'a ça¤›rd›¤› kabileler

kimi zaman Peygamberimiz (sav)'e düflmanca

tav›rlarla karfl›l›k vermifllerdir. Ancak Re-

sulullah bu zor flartlar alt›nda da tebli¤i-

ne devam etmifltir. Resul-ü Ekrem

Efendimiz (sav) tebli¤ini yaparken,

Ebu Leheb gibi müflriklerin aleyhte

yürüttükleri faaliyetlere de karfl›



koymak durumunda kalm›flt›r. Ayn› dönemde Ebu Leheb de Mekke

çevresine gelen kabilelerle görüflüp, Peygamberimiz (sav) hakk›nda if-

tira dolu sözler söyleyerek onlar› etkilemeye, Resulullah'›n tebli¤ini

dinlemelerine engel olmaya çal›flm›flt›r.

Hz. Muhammed (sav)'in peygamberli¤inin 11. senesinde Medi-

ne'den gelen alt› kiflilik bir kafile Peygamber Efendimizin tebli¤inin

vesilesiyle Müslüman olmufllard›r. Kabileleri taraf›ndan sevilen ve söz

sahibi olan bu kifliler Medine'ye döndüklerinde akrabalar›n› da ‹slam'a

davet etmifl ve k›sa sürede ‹slamiyet Medine'de genifl ölçüde yay›lm›fl-

t›r. Bu tarihten sonraki iki Hac mevsiminde tekrar kafileler halinde

Mekke'ye Peygamberimiz (sav)'le görüflmeye gelen Medineliler,

Allah'›n Resulüne ba¤l›l›k ve itaat sözü vermifllerdir. Medinelilerin

Peygamberimiz (sav)'e biat etti¤ini duyan Mekkeli müflrikler ise, Müs-

154

Kuran Ahlak›nda Fedakarl›¤›n Önemi



lümanlara olan bask›lar›n› daha da art›rarak, Mekke'yi iman edenler

için yaflanmaz hale getirmeye çal›flm›fllard›r. Bu dönemde Allah'tan ge-

len vahiy üzerine Hz. Muhammed (sav) Mekkeli Müslümanlara Medi-

ne'ye hicret edeceklerini bildirmifltir. Mekkeli müflrikler, Müslümanla-

r›n Medine'deki müminlerle birleflerek büyük bir güç elde edecekleri

endiflesiyle, Müslümanlar›n hicret etmelerine de engel olmaya çal›fl-

m›fllard›r. Kimilerini tutuklay›p iflkence etmifl, kimilerinin de "yollar›-

n› keserek" onlara zorluk ç›karmak istemifllerdir. 

Peygamberimiz (sav) Allah'›n emri gelene kadar Hz. Ebubekir ve

Hz. Ali ile birlikte Mekke'de bir süre daha kalm›flt›r. Hz. Muhammed

(sav)'in Allah'›n ‹lahi korumas› alt›nda oldu¤undan gafil olan Ebu Ce-

hil, Ebu Leheb ve inkar edenlerin di¤er önde gelenleri, pek çok defa

deneyip baflar›s›z olduklar›n› gördükleri halde, Peygamberimiz (sav)'e

karfl› fiili bir sald›r› daha düzenlemeye karar vermifllerdir. Bu amaçla

Kureyfl'in her kabilesinden güçlü birer kifli seçilmifl ve bu kiflilerin Hz.

Muhammed (sav)'e karfl› hep birlikte bir tuzak haz›rlamalar›na karar

verilmifltir. Böylece her kabilenin olaya dahil olaca¤›n› ve bu yüzden

Peygamberimiz (sav)'in kabilesinin bu duruma karfl›l›k veremeyece¤i-

ni düflünmüfllerdir. Allah Kuran'da Peygamber Efendimize haz›rlanan

bu tuza¤› flöyle bildirmektedir: 

Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya

sürgün etmek amac›yla, tuzak kuruyorlard›. Onlar bu tuza¤›

tasarl›yorlarken, Allah da bir düzen (bir karfl›l›k) kuruyordu.

Allah, düzen kurucular›n (tuzaklar›na karfl›l›k verenlerin) ha-

y›rl›s›d›r. (Enfal Suresi, 30)

Ancak Resulullah, ayetten de anlafl›ld›¤› üzere, puta tapan müfl-

riklerin tüm giriflimlerinden oldu¤u gibi, Allah'›n yard›m›yla bu tu-

zaktan da korunmufltur. Bu olay›n ard›ndan Hz. Ebubekir ile birlikte
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Medine'ye do¤ru yola ç›kan Peygamberimiz (sav)'e yeni bir tuzak daha

kurulmufl, Mekke'nin önde gelenleri Resulullah'›n arkas›ndan O'nu bu-

labilmek için silahl› kifliler göndermifllerdir. Ancak Allah'›n ‹lahi koru-

mas›yla Peygamber Efendimiz (sav)'e kurulan bu tuzak da bofla ç›km›fl-

t›r. Allah Kuran'da Hz. Muhammed (sav)'in içerisinde bulundu¤u bu

durumu flöyle bildirmifltir: 

Siz O'na (peygambere) yard›m etmezseniz, Allah O'na yard›m

etmifltir. Hani kafirler ikiden biri olarak O'nu (Mekke'den) ç›-

karm›fllard›; ikisi ma¤arada olduklar›nda arkadafl›na flöyle di-

yordu: "Hüzne kap›lma, elbette Allah bizimle beraberdir."

Böylece Allah O'na 'huzur ve güvenlik duygusunu' indirmiflti,

O'nu sizin görmedi¤iniz ordularla desteklemifl, inkar edenle-

rin de kelimesini (inkar ça¤r›lar›n›) alçaltm›flt›. Oysa Allah'›n

kelimesi, Yüce oland›r. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve

hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 40)

Peygamber Efendimiz (sav)'i durdurmak için kurulan tuzaklar el-

bette ki bu kadarla s›n›rl› kalmam›flt›r. Ebu Leheb, Ümmü Cemil ve

Ebu Cehil gibi müflriklerin önde gelenleri hemen her f›rsatta Resul-ü

Ekrem Efendimiz (sav)'e zorluk ç›karmaya, ona eziyet vermeye çal›fl-

m›fl ve pek çok kere öldürme girifliminde bulunmufllard›r. Allah'›n Re-

sulü'ne ve hak dine karfl› çirkin cesaret gösteren bu kimseler hakk›nda

Allah ayetlerde flöyle bildirmifltir:

Ebu Leheb'in iki eli kurusun; kurudu ya. Mal› ve kazand›kla-

r› kendisine bir yarar sa¤lamad›. Alevi olan bir atefle girecek-

tir. Efli de; odun hamal› (ve) Boynuna bükülmüfl bir ip (ba¤lan-

m›fl) olarak. (Mesed Suresi, 1-5)

Peygamber Efendimiz (sav), bir yandan putperest kavminin bu

tav›rlar›na karfl› mücadele ederken bir yandan da güzel ahlak›yla, fe-
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dakarl›¤›, kararl›l›¤› ve teslimiyeti ile çevresindeki tüm Müslümanlara

örnek olmufltur. Hadis-i fleriflerde Resulullah'›n üstün ahlak› ve cö-

mertli¤i flöyle bildirilmektedir: 

Resul (sav) hay›r ifllerinde insanlar›n en cömerti idi. Peygamber (sav)
hay›r yönünden esmekte olan rüzgardan bile daha cömertti.45

Kendisinden bir fley istenildi¤i zaman asla "yoktur" demezdi ve kendi-
sinden istenilen hiçbir fleyi esirgemezdi.46

"Resulullah (sav) insanlar›n en cömerdi, en cesuru ve flecaatlisiydi."47

Ebu Zerr bana flunlar› söyledi: "Ey kardeflimin o¤lu! Ben Hz. Peygam-
ber'in yan›na gitmifltim. Elimden tutarak bana "Ey Ebu Zerr! Uhud
Da¤› kadar alt›n ve gümüflüm olsa ölmeden önce bir k›rat›n› dahi b›-
rakmaks›z›n Allah yolunda infak etmeyi isterdim" buyurdular.48

Di¤er bir hadis-i flerifte ise Peygamberimiz (sav)'in Hz. Ayfle'ye

flöyle buyurdu¤u rivayet edilmektedir:

"Mal› toplay›p da harcama hususunda cimri davranma ki Allah r›zk›-
n› senden keser, saklay›p elinde infak etmeksizin tutma ki Allah da sen-
den meneder."49

Bir baflka hadiste ise Peygamberimiz (sav)'in bu konudaki üstün

ahlak› flöyle anlat›lmaktad›r:

Ayfle (R. Anha)'ya dedim: "Resulullah (sav) aile efrad›n›n içinde nas›l
idi?" Cevap verdi: "‹nsanlar›n en yumufla¤›, insanlar›n en cömerdi idi.
Güleryüzlü ve tebessüm sahibi idi..."50

Müslümanlara üstün ahlak›yla en güzel flekilde örnek olan Resu-

lullah (sav), bir hutbesindeki sözleriyle müminleri cömertli¤e flöyle

teflvik etmifltir:

Bir hutbesinde Allah'a hamdu senalar ettikten sonra; "Ey insanlar! ‹yi
biliniz ki Allah Teala sizlere din olarak ‹slam'› seçmifltir. ‹slam›n›z› cö-
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mertlik ve güzel ahlakla süsleyiniz. Bilmenizi iste-
rim ki, cömertlik kökü cennette, dallar› ise dünya-

da bulunan bir cennet a¤ac›d›r. ‹çinizden cö-
mertlik edenler o dallardan birine yap›flm›fl

olup, bu dal onu cennete götürecektir.
Cimrili¤e gelince, o da kökü cehennemde,
dallar› ise bu dünyada bulunan bir
a¤açt›r. Ki cimrilik yaparak kendi dalla-
r›ndan birine tutunan› cehenneme götü-

rür." Daha sonra Peygamber (sav) iki kez;
"Allah yolunda cömert olun" buyurdular.51
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Sahabe-i Kiram'›n Fedakarl›klar›

Hz. Muhammed (sav) ve tüm di¤er peygamberlerin hak dinin ya-

y›lmas›, güzel ahlak›n yaflanmas› için verdikleri kararl›, cesur ve feda-

karane mücadelenin bir benzeri de Sahabe-i Kiram'›n hayat›na hakim-

dir. Sahabe-i Kiram, Peygamber Efendimiz (sav)'i hayatta iken ve pey-

gamber olarak gören mümin kimselerdir. Peygamberimiz (sav)'in mü-

cadelesine gerek mallar›yla gerekse de canlar›yla büyük destek veren

Sahabe-i Kiram'›n bu ahlaklar›, ‹slam tarihi boyunca yaflam›fl tüm

Müslümanlar için büyük flevk kayna¤› olmufltur. Cesaretleri, azim ve

kararl›l›klar›, iman kuvvetleri, Allah'a ve Resulüne olan kay›ts›z flart-

s›z sadakatleri, en zor flartlar alt›ndayken bile yaln›zca Allah'›n r›zas›-

n› gözetmeleri, Resulullah'›n nefsini kendi nefislerinden üstün tutma-

lar›, yüzy›llard›r ‹slam tarihinde flerefle an›lmaktad›r. Sahabeler geç-

mifl yaflamlar›n› bir an bile düflünmeden arkalar›nda b›rakm›fl, toplu-

mun tüm tehdit ve bask›lar›na ra¤men Allah'›n Resulü'nün hak dinine

uymufllard›r. Onlar Allah'›n r›zas›n› kazanabilmek için her türlü zorlu-

¤u, s›k›nt›y› severek göze alm›fllard›r. 

‹lk Müslümanlar aras›nda güçlü kabilelere mensup kifliler oldu¤u

gibi, müflriklerin kölesi konumunda olduklar› için güçsüz olan kimse-

ler de bulunuyordu. Bu kimseler, Müslümanl›¤› kabul edip Resulul-

lah'›n yoluna uyduklar› ö¤renildi¤inde kendilerine her türlü sözlü ve

fiili sald›r›, iftira, eziyet ve iflkencenin yap›labilece¤ini çok iyi biliyor-

lard›. Çevrelerinde de bu durumun pek çok örne¤ini gördükleri halde

Peygamberimiz (sav)'in ça¤r›s›na tereddütsüz olarak uymufllard›r. 

Nitekim bu nedenle müflrik toplumun türlü sald›r›lar›yla karfl›-

laflm›fl, ancak yine de do¤ru yoldan hiçbir flekilde ayr›lmam›fllard›r.

Allah'a s›¤›narak sabretmifl ve tevekkül etmifllerdir. Allah'›n kendileri-
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ni güvenli¤e kavuflturaca¤›n› umut ederek imanlar›nda kararl›l›k gös-

termifllerdir. 

Peygamberimiz (sav)'e büyük bir sevgi ve sadakatle ba¤lanm›fl,

canlar›yla mallar›yla O'na destek olmufllard›r. Hak dinin ve güzel ah-

lak›n insanlar aras›nda yay›lmas› için büyük bir ihlasla hareket etmifl-

lerdir. Yaflad›klar› bu s›k›nt›lar› ise, daima Allah'›n rahmetine vesile

olacak bir yol ve nimet olarak nitelendirmifllerdir. "De ki: "Siz bizim

için iki güzellikten (flehitlik veya zaferden) birinin d›fl›nda baflkas›-

n› m› bekliyorsunuz? Oysa biz de, Allah'›n ya Kendi Kat›ndan veya

bizim elimizle size bir azap dokunduraca¤›n› bekliyoruz. Öyleyse

siz bekleyedurun, kuflkusuz biz de sizlerle birlikte bekleyenleriz."

(Tevbe Suresi, 52) ayetiyle bildirildi¤i gibi, Allah r›zas›n› hedefledikle-

ri için ölümü ya da yaralanmay› bile birer güzellik olarak görmüfller-

dir. Allah'a ve Resulullah'a olan sevgileri güçlerine güç katm›fl, normal

bir insan›n gösterebilece¤i cesaretin, azim ve flevkin en fazlas›n› gös-

termifllerdir. 

Bu kimseler Allah'a ve Resulü'ne uymaya davet edildiklerinde

"Rabbimiz, biz: "Rabbinize iman edin" diye imana ça¤r›da bulunan

bir ça¤›r›c›y› iflittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlar›-

m›z› ba¤›flla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlik-

te öldür." (Al-i ‹mran Suresi, 193) ayetiyle bildirildi¤i gibi, iman› tered-

dütsüz olarak kabul etmifl ve bu sözlerine sonuna kadar sad›k kalm›fl

kimselerdir. Allah'›n r›zas›, peygamberin sevgisi, onlar için dünyan›n

her türlü nimetinden daha sevgili olmufltur. Dünya mal›n›, Müslü-

manlar›n huzuru, rahatl›¤› ve ‹slamiyet'in yay›lmas› için feda etmifl,

kendilerinden yana bir mal h›rs›na kap›lmam›fllard›r. Bir hadis-i flerif-

te Es'ad b. Zürare'nin, Sahabe-i Kiram'›n Allah'a ve Resulü'ne olan bu

sadakat ve kararl›l›¤›n› flöyle dile getirdi¤i anlat›lmaktad›r:
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"Ey Allah'ın Resulü!.. Allah kimin do¤ru yolda olmasını istiyorsa ve

bütün bu ifllerin neticesinde kim hayrı arıyorsa tüm bunlar onlara ko-

lay gelir. Biz herfleyimizle sana icabet ettik, senin getirdi¤ine iman et-

tik, kalbimizde yerleflen marifeti tasdik ettik. Bu hususta sana biat edi-

yoruz. Rabbimiz'e ve senin Rabbine biat ediyoruz. Allah'ın eli elleri-

mizin üstündedir. Bizim kanlarımız senin kanının önündedir. Elleri-

miz senin ellerinin altındadır. Biz kendi nefsimizi, çocuklarımızı ve ha-

nımlarımızı nelerden korursak seni de onlardan koruruz. E¤er bu

va'dleri yerine getirirsek bunu Allah için yapmıfl oluruz. Bundan do-

layı da flaki oluruz. Ey Allah'ın Resulü! Bu sözlerim samimiyetle söy-

lenmifl sözlerdir. Yardım ancak Allah'tandır."52

Hicretin ikinci y›l›nda Bedir Savafl›n›n bafllayaca¤› s›rada ise,

Müslümanlar›n say›ca çok az oldu¤u ve savafl için pek bir haz›rl›klar›

olmad›¤› bir durumda da Sahabe-i Kiram yine ayn› cesur ve fedakar

tavr› göstermifltir. "Hiçbir hizmet ve fedâkârl›ktan geri durmay›z"53 diye-

rek, Resûlullah'a ba¤l›l›klar›n› bildiren Hz. Ebû Bekir'in ve Hz.

Ömer'in yan› s›ra di¤er sahabeler de çok kararl› ve flevkli bir tav›r ser-

gilemifllerdir. Rivayetlerde Resulullah'›n süvarilerinden olan ve Pey-

gamber Efendimiz (sav)'in "bin askere bedel" diyerek övdü¤ü, pek çok

iflkenceye maruz kald›¤› halde Allah'a sadakatinden taviz vermeyen

Mikdad bin Esved'in sözleri flöyle anlat›lmaktad›r:

-Ey Allah›n Resûlü! Cenâb-› Hakk›n emirleri ne ise, bize bildir. Biz, si-

ze itâat ederiz. Yahûdîlerin, Hz. Mûsâ'ya söyledikleri gibi, "Sen, Rab-

binle beraber git de, düflmanlarla savafl!.. Biz burada, seni bekleyicile-

riz" demiyoruz. Biz hepimiz, senin sa¤›nda, solunda, önünde, arkanda

harp etmeye haz›r›z.54

Sahabe-i Kiram her olayda "Peygamber, müminler için kendi ne-

fislerinden daha evlad›r..." (Ahzab Suresi, 6) ayetiyle bildirilen ahlak›
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yaflam›fl, Allah'›n Resulü'nü korumak için kendi canlar›n› ortaya koy-

mufllard›r. Bu ahlak›yla ‹slam tarihinde flerefle an›lan salih müminler-

den biri de Semmas b. Osman el Mahzumi'dir. Semmas b. Osman,

Uhud Savaflı esnasında Peygamberimiz (sav)'i arkadan vurmaya çal›-

flan bir kimsenin önüne at›larak kendisini Resulullah'a siper etmifl ve

ald›¤› a¤›r yara ile flehit olmufltur. 

Ashab-› Kiram'dan, Allah'a olan kesin imanlar›, Peygamberimiz

(sav)'e olan derin sevgileri ve sadakatlar› nedeniyle ayn› ahlak› göster-

mifl daha pek çok sahabe vard›r. Bu kimselerden baz›lar› kendilerini

Peygamberimiz (sav)'e siper ederek flehit düflmüfl, baz›lar› da bu u¤ur-

da a¤›r yaralar alm›fl, ancak o a¤›r flartlar alt›nda dahi yine kendilerin-

den önce düflündükleri Peygamberimiz (sav)'in güvenli¤i ve korun-

mas› olmufltur.

Hz. Ebubekir ve Hz. Osman'›n ard›ndan Peygamberimiz (sav)'e

tabi olarak, ilk Müslümanlardan olma flerefine eriflen ve bundan dola-

y› iflkenceye u¤rat›lan Talha bin Ubeydullah da Uhud Savafl›nda Resu-

lullah'› koruyabilmek için büyük kahramanl›klar gösteren sahabeler-

dendir. Peygamberimiz (sav)'in yan›nda bulunan bütün sahabelerin

flehit düflmesiyle birlikte Resulullah'›n yan›nda O'nu koruyabilecek tek

kifli Talha bin Ubeydullah kalm›flt›r. Pek çok k›l›ç darbesi almas›na ra¤-

men büyük bir cesaretle savaflmaya ve Resulullah'› korumaya devam

etmifltir. 

Malik bin Zübeyr ad›ndaki çok keskin bir niflanc›n›n Peygambe-

rimiz (sav)'e att›¤› oklara karfl› koyabilmek için oklara elini tutan Tal-

ha bin Ubeydullah'›n eli parçalanm›fl ve parmaklar› bu yüzden çolak

kalm›flt›r. Bu savaflta seksene yak›n yara ald›¤›, hemen her yeri k›l›ç,

m›zrak ve ok darbeleriyle yaraland›¤› halde Resulullah'›n yan›ndan

ayr›lmam›fl, O'nu korumaya çal›flm›flt›r. Hz. Ebû Bekir ve Sa'd bin Ebî

Vakkâs, Resûl-ü Ekrem Efendimiz (sav)'in yan›na yetiflti¤i s›rada kan



kayb›ndan bay›lan Talha bin Ubeydullah'›n ay›l›r ay›lmaz sordu¤u ilk

soru ise kendisine de¤il, yine Resulullah'a yönelik olmufltur. Bu olay

rivayetlerde flöyle anlat›lmaktad›r:

Sevgili Peygamberimiz (sav), Hz. Ebû Bekir'e, hemen Hz. Talhâ'ya

yard›ma koflmas›n› emrettiler. Ebû Bekr-i S›ddîk, Hz. Talhâ'n›n ay›l-

mas› için mübârek yüzüne su serpti. Talhâ bin Ubeydullah Hazretleri

ay›l›r ay›lmaz;

- Yâ Ebâ Bekir! Resûlullah nas›l?

- Resululah iyidir. Beni O gönderdi.

- Allahü Teâlâ'ya sonsuz flükürler olsun. O sa¤ olduktan sonra her mu-

sîbet hiçtir.55

Görüldü¤ü gibi Sahabe-i Kiram, Peygamberimiz (sav)'e kendile-

rini siper edip böyle mübarek bir insan› koruma flerefine eriflebilmek

için birbirleriyle yar›flacak kadar büyük bir ihlas ve samimiyetle hare-

ket etmifllerdir. Allah, onlar›n bu ihlasl› tav›rlar›n› tarih boyunca yafla-
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m›fl olan tüm Müslümanlar için bir flevk kayna¤› k›lm›flt›r. Onlar›n o

dönemin çok zor flartlar› alt›nda verdikleri halisane mücadele, yafla-

d›klar› derin iman coflkusu ve sadakat, Allah'a olan sevgileri, Peygam-

berimiz (sav)'e olan düflkünlükleri Allah'›n izniyle ‹slamiyet'in k›sa sü-

rede tüm dünyaya yay›lmas›na ve insanlar›n genifl kitleler halinde hak

dine girmesine vesile olmufltur. 

Sahabe-i Kiram'›n hayat›na bakt›¤›m›zda ölüme en fazla yaklafl-

t›klar›, en zor ve en kritik anlarda bile, Talha bin Ubeydullah gibi, her

birinin önce kendilerini de¤il, baflta Peygamberimiz (sav)'in, di¤er

Müslümanlar›n ve ‹slam'›n menfaatlerini düflündüklerini görürüz.

Ölüm döfle¤indeyken bile sorduklar›, merak ettikleri kendi durumlar›

de¤il, hep Resulullah'›n güvende olup olmad›¤›, Müslümanlar›n ne

durumda oldu¤u, zafer kazan›l›p kazan›lmad›¤›d›r. Onlar› sevindiren

de yine bunlara dair hay›rl› haberlerdir. 

Bu ahlak›n en güzel örneklerinden bir di¤erini de Sahabe-i Ki-

ram'›n kumandanlar›ndan Nu'man bin Mukarrin el-Müzeni'nin haya-

t›nda görmek mümkündür. Resûlullah ile beraber Mekke'nin fethine

ve Huneyn Savafl›na kat›lm›fl olan Nu'man bin Mukarrin, Hz. Ömer'in

emriyle ‹ran üzerine düzenledi¤i seferde flehit olmufltur. Ancak ölmek

üzereyken bile as›l düflündü¤ü kendi durumu de¤il, Müslümanlar›n

güvenli¤i ve baflar›s› olmufltur. Kendisiyle oyalan›lmamas›n›, bunun

yerine savafla devam edilmesini söyleyecek kadar cesur ve fedakar

davranan Nu'man bin Mukarrin'in bu ahlak› rivayetlerde flöyle anlat›l-

maktad›r:

Nu'man bin Mukarrin at›na binip, askeri dolaflt›. Her sanca¤›n yan›n-

da durup, onlar› harbe teflvik edip, coflturdu. Sonra dedi ki: Ben bile ol-

sam, birisi flehîd düflerse, kimse onun yan›nda toplanmas›n. Hiç kimse

hücumdan geri durmas›n! dedi. 
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Çetin bir savafl oldu. ‹slâm ordusunun kumandan› Nu'man bin Mu-

karrin yere düflmüfltü: Üzerime bir elbise örtünüz, beklemeden düflma-

n›n üzerine sald›r›n›z, bu halim sizi korkutup, gevfletmesin, buyurdu.

"Numan bin Mukarrin yaralan›p düflünce, yan›na geldim. Kimse,

kimse ile oyalanmas›n, velev ki ben bile olsam, sözünü hat›rlay›nca ora-

da beklemedim. ‹ran ordusu hezimete u¤ram›flt›. Savafl bitmiflti. Nu-

man bin Mukarrin'in yan›na gittim, vefât etmek üzere idi. Bana sordu: 

Müslümanlar ne yapt›lar?

Allahü Teâlâ zaferi müyesser k›ld›.

Elhamdülillah! 

Nu'man bin Mukarrin bundan sonra kelime-i flehâdet getirip flehît ol-

du.56

Sahabe-i Kiram'da görülen üstün fedakarl›k örneklerinden bir di-

¤eri ise henüz çocuk yaflta olmalar› ya da yafll›l›k nedeniyle son dere-

ce güçsüz olan sahabelerin dahi, Allah sevgileri, imanlar›n›n flevki ve

Resulullah'a olan sadakatleri nedeniyle Peygamberimiz (sav) ile birlik-

te savafla ç›kmak istemifl olmalar›d›r. Yafl›n›n küçük olmas› nedeniyle

Bedir Savafl›na kat›lamam›fl olan Ebû Sa'îd-i Hudrî, Uhud Savafl›na gi-

debilmek için Peygamberimiz (sav)'den izin istemifl, ancak Resulul-

lah'›n talimat› üzerine kendisi gibi yaflça küçük olanlarla birlikte Me-

dine'de kalm›flt›r.57

Abdullah bin Zübeyr ise henüz on iki yafllar›ndayken Yermük Sa-

vafl›na, bundan dört sene sonra ise M›s›r'›n fethine kat›larak küçük

yaflta gösterdi¤i flevk ve cesaretiyle tüm Müslümanlara örnek olmufl-

tur. 58 Ayn› flekilde hem yaflça çok ileri hem de aya¤› sakat olan Amr. b.

Cemuh da iman›n coflkusu ve Allah'›n r›zas›n› kazanma arzusuyla

Peygamberimiz (sav)'den Uhud Savafl›na kat›lmak için izin istemifl ve
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bu savaflta flehit düflmüfltür.59 Resulullah vefat edinceye kadar onunla,

ard›ndan Hz. Ebubekir ve sonra da Hz. Ömer vefat edinceye kadar da

onlarla birlikte savaflan Ebu Talha ise ilerleyen yafl›na ra¤men Müslü-

manlarla birlikte bir kez daha savafla ç›kmakta ›srar etmifl ve ç›kt›¤› bu

savaflta denizde iken flehit düflmüfltür.60 Görüldü¤ü gibi tüm ömürleri-

ni Allah'›n r›zas›n› kazanmak için çaba harcayarak geçiren bu mübarek

kimseler de, iman›n flevkiyle yafll›l›klar›nda bile ayn› flekilde savaflacak

fiziksel gücü kendilerinde bulabilmifllerdir.

Çocuklar ve yafll›lar›n yan› s›ra, Peygamberimiz (sav) döneminde

ihlas, cesaret ve fedakarl›klar›yla öne ç›kan bir di¤er kesim ise saliha

mümin kad›nlar olmufltur. Bu örnek kad›nlardan biri Ümm-i Ümare

Nesibe binti Kab'd›r. Gazilere su da¤›tmak ve yaralar›n› sarmak göre-

viyle kat›ld›¤› Uhud Savafl›n›n fliddetli bir an›nda, Resulullah'a sald›-

ran bir kimseye karfl› fedakarane bir mücadele vermifltir. 

"Kendilerini, hanımlarını ve çocuklarını korudukları gibi Allah

Resulünü de koruyacaklarına" dair Akabe'de Allah'›n Resulüne biat

eden Nesibe binti Kab, savafl›n bir anda Müslümanların aleyhine dö-

nüfltü¤ünü ve düflmanlar›n Allah'›n Resulü'nün etrafında yo¤unlaflt›-

¤›n› görmüfl ve k›l›ca sar›larak Peygamberimiz (sav)'i korumaya çal›fl-

m›flt›r. Di¤er sahabelerle birlikte Peygamberimiz (sav)'in etrafını çevi-

rerek vücutlarını ona kalkan yapan kiflilerden biri olan Nesibe binti

Kab, pek çok yerinden yaralanm›flt›r.61

Kendilerinden, afliretlerinden, akrabalar›ndan önce daima Pey-

gamberimiz (sav)'in güvenli¤ini düflünen örnek Müslümanlardan biri

de ‹krime bin Ebi Cehil'dir. Müslümanlara olan kin ve düflmanl›¤›yla

bilinen Ebu Cehil'in o¤lu olan ‹krime bin Ebi Cehil, Hz. Ebubekir'in hi-

lafeti döneminde Bizanslılara karfl› yap›lan Yermük Savaflına kat›lm›fl-

t›r. Zaferle neticelenen savafl›n sonunda a¤›r yaralanan El Haris ‹bni Hi-

flam, Süheyl b. Amr ve ‹krime ‹bni Ebu Cehl'in birbirlerine gösterdikle-
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ri fedakar tav›r flöyle rivayet edilmektedir:

Yermük Savafl›nda, Haris b. Hiflam, ‹krime b. Ebi Cehil ve Süheyl b.

Amr a¤›r yaralar alarak yere düfltüler. Haris b. Hiflam içmek için su is-

tedi. Askerlerden biri ona su götürdü. ‹krime'nin kendisine bakt›¤›n›

görünce "Bu suyu ‹krime'ye götür" dedi. ‹krime suyu al›rken, Sü-

heyl'in kendine bakt›¤›n› gördü, suyu içmeyerek "Bunu götür Süheyl'e

ver" dedi. Fakat su Süheyl'e yetiflmeden Süheyl öldü. Bunun üzerine

sucu ‹krime'ye kofltu. Fakat ‹krime'de ölmüfltü. Hemen Haris'in yan›-

na kofltu. Haris'te ölmüfltü.62

Görüldü¤ü gibi sahabeler ölmek üzereyken ve belki de yard›ma en

muhtaç olduklar› anda bile, kendilerinin de¤il Müslüman kardefllerinin

nefsine öncelik vermifllerdir. Kuflkusuz böylesine bir fedakarl›k ahlak›-

n› yaflayabilmeleri Allah'a ve ahirete kesin bilgiyle inanmalar›ndan,

Allah'a gönülden teslim olmufl olmalar›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Sahabeler yaflad›klar› zorluklardan dolay› hiçbir zaman y›lg›nl›¤a

kap›lmam›fl, son derece makul görünen durumlarda bile, kendi ihti-

yaçlar›n›, s›k›nt›lar›n› Allah yolunda mücadeleden geri kalmak için ba-

hane etmemifllerdir. Her zaman için yapabileceklerinin en fazlas›na ta-

lip olmufl, canlar›yla ve mallar›yla güçlerinin en son noktas›na kadar

azim ve kararl›l›k göstermifllerdir. Bu ahlak›n en güzel örneklerinden

birini Zeyd b. Suhvan'›n hayat›nda görmek mümkündür. Müslüman-

lar›n 600 flehit verdikleri Kadisiye'de savafl›rken yaralanan ve tek kolu-

nu kaybeden Zeyd b. Suhvan'›n da bu haliyle savaflmaya devam etme-

si derin iman›ndan kaynaklanmaktad›r.63 ‹lba b. Cahfl el-‹cli de yine efl-

siz fedakarl›k örnekleri sergileyen sahabelerdendir. Kadisiye Savaflın-

da k›yas›ya çarp›flan ‹lba b. Cahfl, ald›¤› a¤›r bir darbeyle yaralanm›fl,

ancak bu durumuna ra¤men yaras›n› sararak savaflmaya devam etmifl,

ayn› savaflta flehit düflerek yaflam›n› yitirmifltir.64
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Normal flartlarda böyle bir durumda, yaralanan bir kifli kendi ca-

n›na gelen zarar› telafi etmek ve daha fazla zarara u¤ramadan can›n›

kurtarmak için çal›fl›r. Ancak Sahabe-i Kiram bunun tam tersine hare-

ket etmifltir; canlar›na gelen zarar›n kendileri için büyük bir hay›r ol-

du¤unu bilmelerinden dolay›, bu durumu coflkuyla karfl›lam›fl, Allah

r›zas› için hiç düflünmeden daha fazlas›na talip olmufllard›r. Yaral› ola-

rak savaflmaya devam ettiklerinde kolayl›kla ölümle karfl›laflabilecek-

lerini bildikleri halde, ölümü bir güzellik olarak gördükleri ve flehitlik

mertebesine ulaflabilmeyi can› gönülden arzu ettikleri için hiçbir tered-

düte kap›lmam›fl, flevkle mücadeleye devam etmifllerdir.

Bu ahlak Za'tur Rika' Savaflında Peygamberimiz (sav) ile birlikte

savaflan sahabelerden Ebu Musa el-Efl'ari'de de en güzel flekilde tecel-

li etmifltir. Rivayetlerde Ebu Musa el-Efl'ari'nin bu cesareti ve fedakar

ahlak› flöyle anlat›lmaktad›r: 

Ebu Musa el-Efl'ari flöyle anlatıyor: Peygamber'le beraber savafla çık-

tık. Altı kifliydik. Bizim bir devemiz vardı. Ona sıra ile biniyorduk.

Ayaklarımız delindi. Benim her iki aya¤ım hem fliflti, hem de tırnakla-

rım düfltü. Bu yüzden ayaklarımıza çaputlar (bez parçalar›, paçavra-

lar) ba¤lıyorduk. ‹flte o gazveye (sefere) bundan dolayı "Zatu'r Rika"

(Paçavralar Harbi, Aya¤› Sarg›l›lar Harbi) denilmifltir.65

Uhud Savafl›nda Peygamberimiz (sav)'in yan›ndan ayr›lmayarak

sald›ranlara karfl› koyan, bir yandan da Müslümanlar›n sanca¤›n› tafl›-

yan Mus'ab bin Umeyr'in fedakarl›ktaki kararl›l›¤› da Müslümanlar

için önemli bir örnektir. Mus'ab bin Umeyr bu savaflta bir k›l›ç darbe-

siyle sa¤ kolunu kaybetmesinin ard›ndan sanca¤› sol koluna alm›fl,

ikinci bir k›l›ç yaras›yla sol kolunu da kaybedince bu haliyle kendisini

Peygamberimiz (sav)'e siper yapm›flt›r. Peygamberimiz (sav)'i korur-

ken vücuduna saplanan bir m›zrak ile ise flehit olmufltur.
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Katade b. Numan sahabelerin Peygamberimiz (sav)'e olan düfl-

künlüklerini ve fedakar ahlaklar›n› flöyle anlatmaktad›r:

Hz. Peygamber'e bir yay hediye edilmiflti. O da Uhud günü bu yay› ba-

na verdi. Ben Hz. Peygamber'in yan›nda ifle yaramaz hale gelinceye

kadar onunla ok att›m. Sonra da gün boyunca kendimi Hz. Peygambe-

r'e gelecek olan oklara karfl› siper yapt›m. Ona at›lan ok daha yerini

bulmadan karfl›s›nda beni buluyordu. Ok atacak bir yay da bulamam›fl-

t›m. Nihayet bir ok gelerek gözlerimden birini ç›kard›...66 Uhud günün-

de Hz. Peygamber'in yüzünü ben kendi yüzümle, s›rt›n› ise Ebu Dü-

cane Simak b. Harefle el-Ensari kendi s›rt›yla koruyordu. O gün Ebu

Dücane'nin s›rt›na birçok ok saplanm›flt›.67

Ibn-i ‹shak'tan nakledilen bir rivayette ise Müslümanlar›n

Allah'›n r›zas›n› kazanma arzusundaki bu flevk ve fedakarl›klar›na da-

ir flöyle bir örnek yer almaktad›r: 

Ben Uhud Savafl›nda bulundum. Kardeflim de vard›. ‹kimiz de yaral›

olarak savafltan ç›kt›k. Hz. Peygamber'in habercisi "Düflman›n peflin-

den gidilecektir" sözünü ilan etti¤inde kardeflime "Peygamberle birlik-

te bir gazveye ifltirak› kaç›rmayal›m" dedim. Allah'a yemin ederim, bi-

necek hayvan›m›z da yoktu ve ikimiz de a¤›r yaral›yd›k. Resulullah ile

beraber yola ç›kt›k. Fakat benim yaram kardefliminkinden hafifti. O bi-

tap düfltü¤ünde onu biraz s›rtlar götürürdüm, biraz da yürürdü. Bu

Müslümanlar›n vard›¤› noktaya var›ncaya kadar böyle devam etti.68

Kuran'da Sahabe-i Kiram gibi Allah'›n r›zas› için her türlü feda-

karl›¤› göze alan samimi Müslümanlar›n cennetle müjdelendikleri

flöyle bildirilmektedir:

Nitekim Rableri onlara (dualar›n› kabul ederek) cevab verdi:

"fiüphesiz Ben, erkek olsun, kad›n olsun, sizden bir iflte bulu-

nan›n iflini bofla ç›karmam. Sizin kiminiz kiminizdendir. ‹flte,
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hicret edenlerin, yurtlar›ndan sürülüp-ç›kar›lanlar›n ve yo-

lumda iflkence görenlerin, çarp›fl›p öldürülenlerin, mutlaka

kötülüklerini örtece¤im ve onlar›, altlar›ndan ›rmaklar akan

cennetlere sokaca¤›m. (Bu,) Allah Kat›ndan bir karfl›l›k (se-

vap)t›r. (O) Allah, karfl›l›¤›n (sevab›n) en güzeli O'nun Kat›n-

dad›r." (Al-i ‹mran Suresi, 195)
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Sahabe-i Kiram'›n ‹nfaktaki
Fedakarl›klar›

Sahabe-i Kiram'›n hayat› pek çok aç›dan zorluklarla geçmifltir.

Müflrik ve geleneklerine son derece ba¤l› bir toplumda Müslümanl›¤›

ilk kabul eden kimseler olmalar›, bir anda tüm müflrik toplumunun

düflmanl›¤›n› kazanmalar›na neden olmufltur. Kendi bat›l dinlerinin za-

rar görece¤i düflüncesiyle hareket eden bu müflrik toplum, her ne paha-

s›na olursa olsun iman edenleri yollar›ndan çevirmek, etkisiz hale ge-

tirmek ve hatta yok etmek için ellerinden gelen herfleyi yapm›fllard›r. 

Sahabe-i Kiram bu dönemde toplumun manevi bask›s›n›n yan› s›-

ra, her türlü eziyet, iflkence ve suçlamayla da karfl› karfl›ya kalm›flt›r.

Hayatlar›n›n büyük bölümünü ölüm tehdidi alt›nda geçirmifl, Ku-

ran'da bildirildi¤i gibi fliddetli bir korku, açl›k ve bask›larla mücadele

etmek zorunda kalm›fllard›r. Y›llar süren bir uygulamayla Müslüman-

larla yap›lacak olan her türlü al›m, sat›m ve ticaret iliflkilerinin kesil-

mesi, Müslüman olan kimselerin aileleri ve kabileleri taraf›ndan d›fl-

lanmalar›na yol açm›flt›r. Sahabeler ço¤u zaman yiyecek hiçbir fley bu-

lamayacak kadar ciddi boyutlarda bir açl›¤a, susuzlu¤a, so¤u¤a ve

bunlar›n yol açt›¤› hastal›klara karfl› mücadele etmek zorunda kalm›fl-

lard›r. Ancak Allah'›n "Andolsun, Biz sizi biraz korku, açl›k ve bir

parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan ede-

ce¤iz. Sab›r gösterenleri müjdele." (Bakara Suresi, 155) ayetiyle bildir-

di¤i üzere, yaflad›klar›n›n dünya hayat›ndaki imtihan›n bir parças› ol-

du¤unu, güzel bir sab›r ile tevekkül ettikleri takdirde Allah'›n r›zas›n›

kazanacaklar›n› bilerek tüm bunlara flevk, cesaret ve metanetle karfl›

koymufllard›r. Büyük bir birlik, beraberlik ve dayan›flma ruhu içerisin-

de hareket etmifl, ellerindeki tüm imkanlar› kulanarak Allah'›n izniyle
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bu zorluklar›n üstesinden gelmifllerdir. 

Allah'›n r›zas›n› kazanabilmek için mallar›n› ve canlar›n› hiç dü-

flünmeden feda etmeye haz›r olan sahabeler bu dönemde infak konu-

sunda da büyük fedakarl›k örnekleri göstermifllerdir. Allah'a ve ahire-

te kesin bir bilgiyle inanm›fl olmalar›ndan dolay›, infak etmeyi hiçbir

zaman kendileri için bir kay›p olarak görmemifl; tam aksine bunu

Allah'›n sevgisini, yak›nl›¤›n› kazanabilecekleri önemli bir f›rsat olarak

de¤erlendirmifllerdir. Allah'›n Kuran'da "Size ne oluyor ki, Allah yo-

lunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin miras› Allah'›n-

d›r. ‹çinizden, fetihten önce infak eden ve savaflanlar (baflkas›yla)

bir olmaz. ‹flte onlar, derece olarak sonradan infak eden ve savaflan-

lardan daha büyüktür. Allah, her birine en güzel olan› va'detmifltir.

Allah, yapt›klar›n›zdan haberdard›r." (Hadid Suresi, 10) ayetiyle bil-

dirdi¤i gibi, zorluk an›nda mallar›ndan fedakarl›k etmelerinin Allah

Kat›ndaki de¤erini bilerek hareket etmifllerdir. 

Bir ayette kesilen kurbanlar için "Onlar›n etleri ve kanlar› kesin

olarak Allah'a ulaflmaz, ancak O'na sizden takva ulafl›r. ‹flte böyle,

onlara sizin için boyun e¤dirmifltir; O'nun size hidayet vermesine

karfl›l›k Allah'› tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde

ver." (Hac Suresi, 37) ayetiyle bildirildi¤i gibi, infak konusunda da

Allah Kat›nda as›l önemli olan kiflinin takvas› ve halis niyetidir. Bolluk

içerisinde olan bir insan infak edecek çok fazla imkan bulabilirken,

darl›k içerisindeki bir kimsenin imkanlar› çok daha k›s›tl› olabilir. Ama

e¤er niyeti halis ise, az infak imkan› bulan kifli de Allah Kat›nda çok

güzel bir karfl›l›k alabilir. Çünkü ahirette al›nacak olan karfl›l›k, yap›-

lan infak›n miktar›yla de¤il, kiflilerin ihlaslar›yla alakal›d›r. 

Peygamberimiz (sav) döneminde sahabelerin bu konudaki çaba-

lar›na bak›ld›¤›nda da, Allah yolunda infak ettikleri fleyin miktar› ya

da mahiyetinden çok ihlaslar› dikkat çekmektedir. Sahabelerin her bi-



ri "Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdi¤i bir yön vard›r. Öyley-

se hay›rlarda yar›fl›n›z. Her nerede olursan›z, Allah sizleri biraraya

getirecektir. fiüphesiz Allah, herfleye güç yetirendir." (Bakara Suresi,

148) ayetiyle belirtildi¤i gibi, tüm imkanlar›yla ‹slamiyet'in yay›lmas›

için çal›flm›fllard›r. 

‹nkar edenlerin, Müslümanlara büyük eziyet ettikleri, müminle-

rin açl›k, susuzluk, so¤uk, hastal›k, korku, her türlü tehdit, bask› ve ifl-

kence riski alt›nda yaflad›klar› bu dönemde hamiyet-i ‹slamiyeleri ne-

deniyle çok büyük bir azim ve kararl›l›k göstermifllerdir. Kimileri ba-

¤›n›, bahçesini, su kuyusunu; kimisi evini, yiyece¤ini, kimisi de mal›n›

infak ederek Müslümanlara destek olmaya çal›flm›flt›r. Önceki bölüm-

de Peygamberimiz (sav)'i korumak için elini siper etti¤inden bahsetti-

¤imiz Hz. Talha da bu konuda örnek bir tav›r sergilemifltir. Müslüman-

lar›n en ihtiyaç duyduklar› dönemlerden birinde elindeki imkanlarla

bir kuyu sat›n alm›fl ve bunu müminlerin kullan›m›na sunmufltur. Ri-

vayetlerde Hz. Talha bin Ubeydullah'›n infak konusundaki üstün ahla-

k› ve gösterdi¤i fedakarl›klar flöyle anlat›lmaktad›r: 

Hz. Talha, Zi'l-Karâde Savafl›nda Müslümanlar›n susuz kalmamas›

için kuyu sat›n al›p onu mü'minlere vakfetmifl idi. O zaman kuyu sa-

t›n almak ve vakfetmek çok büyük cömertlikti. Zü'l-Usra gazvesinde

ise savafla kat›lanlar› tek bafl›na doyurmufltur. Günlük geliri bin alt›n

idi. Öksüzleri gözetir, fakirlerin ihtiyaçlar›n› görür, biçârelere yard›m

eder. Muhtâç olanlara para verirdi. Teymo¤ullar›'n›n bütün muhtaçla-

r›, onun yard›mlar› alt›nda idi. Hz. Talhâ, bunlar›n dullar›n› evlendi-

rir, borçlular›n›n borçlar›n› öderdi.69

Medine'nin en varl›kl› ailelerinden birine mensup olan ve sahip

oldu¤u herfleyi Allah'›n r›zas›n› kazanabilmek için feda eden Hz. Ebu

Talha da ayn› üstün ahlak› gösteren sahabelerdendir. Hz. Ebu Tal-
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ha'n›n infak konusunda gösterdi¤i fedakarl›k ise flöyle rivayet edil-

mektedir:

Ebû Talha, Medîne'de hurmal›k mal cihetiyle (yönünden) Ensâr'›n en

zengini idi. Kendisince emvâlinin (mallar›n›n) en sevimlisi de "Beyru-

hâ" (denilen bostan›) idi. Beyruhâ, Mescid-i Nebevî karfl›s›nda idi. Re-

sûlullâh (sav) de Beyruhâ'ya girer ve onun içindeki güzel sudan içer-

di. Enes radiyallâhu anh demifltir ki: (Ey mü'minler! Mal›n›z›n sevdi-

¤iniz k›sm›ndan tasadduk etmedikçe hayr-› mahza (tam anlam›yla hay-

ra, hayr›n asl›na), r›zâ-yi Bârî'ye (Allah'›n r›zas›na) nâil olamazs›n›z

(eriflemezsiniz, sahip olamazs›n›z)!) meâlindeki âyeti kerîme nâzil

olunca, Ebû Talha do¤rudan Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve selleme ge-

lip demifltir ki:

-Yâ Resûlullâh! Allah Tebâreke ve Teâlâ: (Ey mü'minler! Mal›n›z›n

sevdi¤iniz k›sm›ndan tasadduk etmedikçe (Allah r›zas› için infak etme-

dikçe) hayr-› mahza, r›zâ-yi Bârî'ye nâil olamazs›n›z!) buyuruyor. Ma-

l›m›n bana en sevimli olan› "Beyruhâ"d›r. Beyruhâ' Allah için sadaka-

d›r. Bu sadakan›n hayr›n› ve Allâhu Teâlâ indinde (Allah Kat›nda)

onun zuhr-i âhiret olmas›n› (bostan›m›n ahiretteki görüntüsünü) uma-

r›m. Yâ Resûlullâh! Bu bostan›m› Allâhu Teâlâ'n›n sana gösterdi¤i

münâsib cihete (lütfen) sarf eyle (uygun olan flekilde, Allah'›n raz› ola-

ca¤› yönde kullan)!70

Cömert ahlak›yla öne ç›kan sahabelerden bir di¤eri de, Medine'ye

hicret etti¤inde yedi ay Peygamber Efendimiz (sav)'i evinde misafir et-

mifl olan Sa'd bin Ubade'dir. "Allah'›m bana cömertlik yapabilece¤im

mal ver" diyerek dua etti¤i bildirilen Sa'd bin Ubade'nin fedakarl›klar›

rivayetlerde flöyle anlat›lmaktad›r:

Sa'd bin Ubade, k›tl›k ve kurakl›k y›llar›nda halka yiyecek sa¤lar, yol-

da kalanlara yard›m eder, misafirleri en güzel flekilde a¤›rlar, musibet
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ve ihtiyaç zamanlar›nda yard›m yapar, kabilelerin yurtlar›na ulaflma-

s›na yard›m ederdi. 

627 y›l›nda vuku bulan Gared gazvesinde, orduya erzak olarak on de-

ve yükü hurma, Hendek Savafl›ndan hemen sonra yap›lan Benî Kuray-

za gazâs›nda bütün orduya yiyecek vermifltir.

Sa'd bin Ubade'nin kale fleklinde bir evi vard›. Burada her gün Eshâb-

› Kirâm içinde Eshâb-› Suffa denilen kimsesiz, yoksul Müslümanlar-

dan her gün 80 kifliye yiyecek ve içecek verirdi. Hz. Sa'd bin Ubâde ay-

r›ca Medine'de "Sikâye-i âl-i Sa'd" ad›n› verdi¤i bir kuyu açt›rm›fl ve

bu su kuyusunu Müslümanlar›n kullan›m›na sunmufltur.

Arap kabîleleri içinde ensârdan olan Evs ve Hazrec kabîlelerinin en ile-

ri gelenlerinden olan Sa'd bin Ubâde ve Sa'd bin Mu'âz'›n ‹slam'a çok

büyük hizmetleri olmufltur. Her ikisinin de ‹slâmiyete hizmetleri ve

Müslümanlar için gösterdikleri fedakârl›klar›, ak›llar› flafl›rtacak dere-

cede idi. Mallar›yla, canlar›yla en fazlas›yla hizmet etmifl, bu u¤urda

feda etmedikleri hiçbir fleyleri kalmam›flt›. Ensâr aras›nda en önde ge-

len sahabelerden biri olan Sa'd bin Ubade daima ‹slamiyet'e hizmet et-

mifl, Medineli Müslümanlar› ‹slam dini için fedâkârl›k ve hizmet etme-

ye teflvik etmifltir.71

O dönemde Mekke'nin en zengin ve en söz sahibi ailelerinden bi-

rine mensup olan ve Peygamberimiz (sav)'in tebli¤ine uyan ilk Müslü-

manlardan biri olan Erkam b. Ebi'l Erkam ise, ilk Müslümanlar›n bü-

yük tehdit ve bask› alt›nda olduklar›; en yak›n akrabalar›ndan bile ezi-

yet gördükleri, ibadetlerini gizlice yerine getirdikleri bir dönemde,

Peygamberimiz (sav)'e, evini Müslümanlar›n hizmetine açt›¤›n› bildir-

mifltir. Hz. Erkam'›n Kâ'be-i Muâzzaman›n bat› taraflar›ndaki bu evi,

Müslümanlar için çok büyük bir nimet olmufltur. Peygamber Efendi-
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miz (sav) ve o dönemde say›lar› 10-15'i geçmeyen müminler buraya

yerleflmifl; bu ev vesilesiyle ibadetlerini rahatl›kla yerine getirebilme

ve ‹slamiyet'in yay›lmas› için çal›flabilme imkan› bulmufllard›r. Üç y›l

kadar kald›klar› bu evde yap›lan tebli¤ler, pek çok kiflinin ‹slamiyet'i

kabul etmesine vesile olmufl, Erkam b. Ebi'l Erkam'›n evi ‹slam tarihin-

de çok önemli bir rol oynam›flt›r. ‹lk Müslümanlar kendilerine yap›lan

eziyet ve iflkencelerden kurtulmak için bu eve s›¤›nm›fl, Hz. Ömer'in

kat›lmas›yla 40 kifli oluncaya kadar Sahabe-i Kiram burada kalm›fllar-

d›r.72 O dönemde Müslümanlar›n nas›l zor flartlar alt›nda olduklar› dü-

flünülecek olunursa, Erkam b. Ebi'l Erkam'›n bu tavr›n›n önemi çok da-

ha iyi anlafl›labilecektir. 

‹slam tarihinde, Peygamberimiz (sav)'e olan sevgisi ve sadakatiy-

le, flerefle an›lan sahabelerden bir di¤eri ise Hz. Ebubekir'dir. Hz. Ebu-

bekir, gösterdi¤i pek çok üstün ahlak özelli¤inin yan› s›ra infak konu-

sundaki ihlas›yla da Müslümanlar için güzel bir örnek olmufltur. Tari-

hi kaynaklarda Hz. Ebubekir'in, Müslümanlar›n güçlenmesi ve ‹slami-

yet'in yay›lmas› için, belki de deste¤e en çok ihtiyaç olan bu dönemde

sahip oldu¤u tüm mal›n› büyük bir flevk ve istekle infak etti¤i, hatta ilk

sadakay› Hz. Ebubekir'in infak etti¤i anlat›lmaktad›r:

Hz. Ebûbekir, hazerde (bar›fl zamanlar›nda) ve seferde Resûlullah'tan

hiç ayr›lmad›. Ona her zaman arkadafll›k etti. Her zaman, mal›n›, ca-

n›n› fedâ etmeye haz›r hâlde yan›nda beklerdi. Peygamber Efendimiz

(sav)'in ilk halîfesi olan Ebubekir dîni kuvvetlendirmek için mal›n› ver-

mekte, düflmana karfl› mücadele etmekte, hep önde olmufltur. Tebük Sa-

vafl›nda, Resûlullah, herkesin yard›m yapmas›n› emir buyurunca, her-

kes mal›n›n bir k›sm›n› getirip verdi. Sonra Hz. Ebû Bekir de mal›n›

getirip teslîm etti. Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Ebû Bekir'e dönüp

sordu:
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- Yâ Ebubekir, sen evine ne b›rakt›n?

- Yâ Resûlallah, evime birfley b›rakmad›m. Tamam›n› buraya getirdim.

Onlara Allah ve Resûlü'nü b›rakt›m.

Hz. Peygamber mal›n›n yar›s›n› getirip veren Hz. Ömer'e de "Ailene

bir fley b›rakt›n m›?" diye sordu. O ise "Evet mal›m›n yar›s›n› getir-

dim; di¤er yar›s›n› ise onlara b›rakt›m" dedi. Sonra Hz. Ebubekir'in

mal›n›n tamam›n› getirdi¤ini iflitince de "Onunla yar›flt›¤›m›z bütün

hay›r ifllerinde o beni geçmifltir" dedi.73

Ashab-› Kirâm'›n en zenginlerinden oldu¤u hâlde, mala karfl› hiç-

bir sevgisi olmayan Abdurrahman bin Avf da güzel ahlak›yla ‹slam ta-
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rihine geçmifltir. Abdurrahman bin Avf dünya hayat›nda servet ve mal

sahibi olmaya ehemmiyet vermemifl, Müslüman olarak yaflamay› her-

fleyin üstünde tutmufl sahabelerdendir. Peygamberimiz (sav) ile birlik-

te tüm savafllara kat›lan Abdurrahman bin Avf, Allah yolunda çok faz-

la mal infak etmifl, Uhud Savafl› esirlerini azad ettirmifl ve her birine

yüksek miktarda alt›n da¤›tm›flt›r. Tebük Seferinde yine çok fazla mik-

tarda at ve yüklü deve vermifltir.74 Abdurrahman bin Avf'›n Tebük Sa-

vafl›nda infak konusunda gösterdi¤i fedakarl›klar, ‹bn Abbas'tan flöyle

rivayet edilmektedir:

‹bn Abbas flöyle anlat›yor: Taif'ten dönüflünden alt› ay sonra Hz. Pey-

gamber'in yan›na gittim. Allah'u Teala O'na, Tebük Savafl›n› emretti,

bu, Hicaz'da s›cakl›¤›n en fliddetli oldu¤u bir zamana rastl›yordu. Mü-

naf›klar›n say›s› çoktu. Dahas› o s›rada Suffe ashab› da bir hayli artm›fl-

t›. Bunlar mescide bitiflik bir evde kal›yorlard›. Hz. Peygamber'in ve di-

¤er müminlerin verdikleri sadakalarla geçiniyorlard›. Savafl ç›kt›¤›nda

Müslümanlar onlar› kendi aralar›nda paylafl›rlard›. Müslümanlardan

durumu iyi olanlar ya onlardan birinin savafl donan›m›n› ya da içlerin-

den dört kiflinin yiyecek ihtiyac›n› üzerine al›rd›. Sonra da hep birlikte

savafla giderlerdi. Hz. Peygamber bu savaflta da Müslümanlara malla-

r›n› Allah yolunda ve O'nun r›zas› için harcamalar›n› emretti. Onlar

da bu emre uyarak Allah'›n r›zas›n› kazanabilmek için mallar›n› infak

ettiler. Fakir Müslümanlardan bir k›sm›na binek temin edilebildi; an-

cak baz›lar› da yaya kald›. O gün Abdurrahman bin Avf ikiyüz ukiyye

(1 ukiyye 40 dirhem de¤erinde bir a¤›rl›k ölçüsüdür) para yard›m›nda

bulundu. Bu o gün Müslümanlar›n vermifl olduklar› sadakalar›n en

büyü¤ü idi. Hz. Peygamber, Abdurrahman'a "Ailen için bir fley b›rak-

t›n m›?" diye sordu. O da "evet infak etti¤imden daha fazlas›n› b›rak-

t›m" dedi. Hz. Peygamber "Peki onlara ne b›rakt›n?" diye sordu¤unda
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Abdurrahman "Allah ve Resulü'nün vaat etti¤i r›z›k ve hayr› b›rak-
t›m" dedi.75

Resul-ü Ekrem Efendimiz'in Tebük Seferindeki bu ça¤r›s›na tüm

sahabeler gibi Hz. Osman da en güzel flekilde karfl›l›k vermifltir. Hz.

Osman ordunun üçte birini techiz etmifl, böylece herkesten çok daha

fazla infakta bulunmufltur. Onun yard›m›ndan sonra ordunun hiçbir

ihtiyac›n›n kalmad›¤› rivayet edilmektedir.76

Medine'de k›tl›k oldu¤u bir dönemde ise Hz. Osman'›n fiam'dan

gelen yüz deve yükü bu¤day kervan›n› Ashab-› Kiram için sat›n ald›-

¤› daha sonra da bunlar› Medine'de bulunan fakirlere, Sahabe-i Ki-

ram'a bedava da¤›tt›¤›, yüz deveyi de kesip fakirlere yedirdi¤i rivayet

edilmektedir.77

Dört büyük halifeden Hz. Ömer'in o¤lu olan Abdullah bin Ömer

de yine cömertli¤iyle tan›nan sahabelerdendir. Rivayetlerde Abdullah

bin Ömer'in bu ahlak›ndan flöyle bahsedilmektedir: 

Abdullah bin Ömer, bin kifli azad etmeyince, ruhunu teslim etmedi. Sev-
meye bafllad›¤› bir fleyi Allah r›zas› için, ihtiyac› olana verirdi. Böylece,
Allahü Teâlân›n; "Sevdi¤iniz fleylerden infak etmedikçe, iyili¤e kavufla-
mazs›n›z!" (Al-i ‹mran Suresi, 92) mealindeki ayet-i celilesiyle amel
ederdi.78

Allah Kuran'da Sahabe-i Kiram gibi bu ahlak› gösteren tüm Müs-

lümanlar› flöyle müjdelemektedir:

Erkek olsun, kad›n olsun inanm›fl olarak kim salih bir amelde

bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar, bir 'çekirde¤in s›r-

t›ndaki tomurcuk kadar' bile haks›zl›¤a u¤ramayacaklard›r.

(Nisa Suresi, 124)
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Bediüzzaman Said Nursi'nin
Hayat›ndaki Fedakarl›k Örnekleri

Bediüzzaman Said Nursi kimdir?

Said Nursi yak›n geçmiflimizde yetiflmifl en büyük ‹slam alimle-

rinden ve fikir adamlar›ndand›r. 1873'te Bitlis'in Hizan ilçesine ba¤l›

Nurs köyünde dünyaya gelmifl, 1960'da fianl›urfa'da Hakk›n rahmeti-

ne kavuflmufltur. Genç yaflta edindi¤i dini ve pozitif bilimlerdeki derin

bilgisi, devrin ilim çevreleri taraf›ndan kabul görmüfl, küçük yafltan iti-

baren dikkati çeken keskin zekas›, kuvvetli haf›zas› ve üstün kabiliyet-

leri dolay›s›yla "Ça¤›n›n eflsiz güzelli¤i" anlam›na gelen "Bediüzza-

man" s›fat›yla an›lmaya bafllanm›flt›r.

Bediüzzaman Said Nursi, Do¤u'nun en acil ihtiyac› olarak gördü-

¤ü e¤itim problemini çözmek için din ve e¤itim bilimlerinin birlikte

okutulabilece¤i ve Medre-

set-üz Zehra ismini verdi¤i

bir üniversite kurulmas›n›

sa¤lamak için 1907'de ‹stan-

bul'a gelmifltir. Derin bilgi-

siyle buradaki ilim çevresine

de kendini çok k›sa süre

içinde kabul ettirmifl, çeflitli
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gazete ve dergilerde makaleler yay›nlatm›fl, hürriyet ve meflrutiyet tar-

t›flmalar›na kat›larak hükümete destek vermifltir. 

Dönemin hükümeti, Said Nursi'nin üniversite ile ilgili dilekçesine

ilgi göstermemifltir. Hatta ‹stanbul'daki ilim adamlar›n›n, talebelerin,

medrese hocalar›n›n ve siyasetçilerin ona olan ilgisinden rahats›z ol-

mufl, Bediüzzaman'›n önce ak›l hastanesine daha sonra da hapishane-

ye gönderilmesini sa¤lam›flt›r.

Said Nursi'nin serbest b›rak›lmas›ndan k›sa süre sonra 23 Tem-

muz 1908'de II. Meflrutiyet ilan edilmifl. Bu dönemde Bediüzzaman mefl-

rutiyet ve hürriyet kavramlar›n›n ‹slâmiyet'e ayk›r› olmad›¤›n› anlatmak

için ‹stanbul'da çeflitli yerlerde konuflmalar yapm›fl, Do¤u'daki afliret re-

islerine Bediüzzaman imzas›yla telgraflar çekmifltir. Yay›nlad›¤› bu ma-

kaleler ve yapt›¤› konuflmalarda yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men,

1909'da 31 Mart olay›na kar›flt›¤› iddia edilerek haks›z ithamlarla tutuk-

lan›p idam talebiyle yarg›lanm›fl, ancak sonucunda beraat etmifltir.

Bediüzzaman bu olaydan sonra tekrar Do¤u'ya dönmüfl, I. Dün-

ya Savafl›nda talebeleriyle milis kuvvet oluflturarak savafla kat›lm›flt›r.

Gönüllü alay komutan› olarak büyük yararl›l›klar gösterdi¤i I. Dünya

Savafl›nda Rusya'da esir düflmüfl, üç y›l süren esaret hayat›n›n sonun-

da Sibirya'daki esir kamp›ndan kaçarak ‹stanbul'a gelmifltir.

‹stanbul'da devlet büyükleri ve ilim çevreleri taraf›ndan büyük

bir ilgiyle karfl›lanan Bediüzzaman, Dar-ül Hikmet-i ‹slamiye (‹slam

Akademisi) azal›¤›na tayin edilmifltir. Buradan ald›¤› maaflla kendi ki-

taplar›n› bast›rarak paras›z olarak da¤›tmaya bafllam›flt›r. Said Nursi

daha sonra ‹stanbul'un iflgali s›ras›nda iflgalcilerin gerçek niyetlerini

ortaya koyan Hutuvat-› Sitte (fieytan›n Alt› Desisesi) isminde uyar›c›

bir broflür haz›rlam›fl, bu hareketi, ‹ngiliz iflgal kuvvetleri komutan›n›n

emriyle ölü veya diri ele geçirilmek üzere aranmas›na sebep olmufltur.

Milli mücadeleyi savunmufl ve destek olmufltur. Bu hareketleri Anado-

184

Kuran Ahlak›nda Fedakarl›¤›n Önemi



lu'da kurulan Millet Meclisi'nin be¤enisini kazanm›fl ve Ankara'ya da-

vet edilmifltir. 1922'de Ankara'ya geldi¤inde devlet merasimiyle karfl›-

lanan Bediüzzaman, kendisine yap›lan fiark Umumi Vaizli¤i, milletve-

killi¤i ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› tekliflerini reddetmifltir. 

Said Nursi 1925 y›l›nda fieyh Said isyan› ç›kt›¤›nda, olayla hiçbir

ilgisi olmad›¤› halde, Van'da inzivaya çekilmifl oldu¤u yerden al›narak

Burdur'a, oradan da Isparta'n›n Barla ilçesine sürgüne götürülmüfltür.

Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyat›'n›n büyük bir k›sm›n› burada yaz-

m›flt›r. 

Nur Risalelerini önlerindeki en büyük engel olarak gören çevre-

ler, 1934 y›l›nda daha yak›ndan kontrol edebilmek amac›yla Said Nur-

si'nin Isparta'n›n merkezine getirilmesini istemifltir. 1935 y›l›nda ise

polisler burada da çal›flmalar›na devam eden Said Nursi'nin oturdu¤u

evde arama yapm›fl ve bütün kitaplar›na el koymufltur. Bediüzzaman

emniyete götürülerek sorgulanm›fl, ancak suç unsuru bir fleye rastlan-

may›nca serbest b›rak›lm›flt›r. Ancak birkaç gün sonra, yeni tutuklama-

larla birlikte Said Nursi ve Risale-i Nurlar hakk›nda soruflturma baflla-

t›lm›fl, Bediüzzaman ve 120 Nur talebesi askeri araçlarla Eskiflehir Ha-

pishanesine gönderilmifltir. 

Bediüzzaman, vatana ihanet iddias›yla yarg›land›¤› dava süresin-

ce tutuklu kalm›flt›r. Daha sonra ise Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkeme-

si'nin verdi¤i kararla, Said Nursi'ye 11 ay hapisle birlikte Kastamo-

nu'da mecburi ikamet; on befl talebesine de alt›flar ay hapis cezas› ve-

rilmifltir.

Polis gözetimi alt›nda mecburi ikamet için Kastamonu'ya getiri-

len Said Nursi, 1943'te Isparta savc›s›ndan gelen talimat üzerine yeni-

den tutuklanm›flt›r. A¤›r hasta olmas›na ra¤men Ankara'ya oradan da

trenle Isparta'ya getirilmifltir. Risale-i Nur ile ilgili davalar›n Deniz-

li'deki davayla birlefltirilmesi üzerine ise Denizli'ye sevk edilmifltir.
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Denizli hapsi yine tecrit alt›nda bafllam›fl, çok zor flartlar alt›nda ge-

çen yeni hapishane dönemi ve yarg›lama safhalar›nda da Bediüzza-

man, Risale-i Nur'un yaz›m›na devam etmifltir. Sonras›nda ise

1944'te verilen beraat ve tahliye karar›na ra¤men, dönemin hükü-

meti Said Nursi'nin Afyon'un Emirda¤ ilçesinde zorunlu iskana ta-

bi tutulmas›n› emretmifltir.

Bediüzzaman burada hükümet binas›n›n karfl›s›nda bir odaya

yerlefltirilerek gözetim alt›na al›nm›flt›r. Camiye gitmesine bile mü-

saade edilmedi¤i, devaml› takip ve gözleme tabi tutuldu¤u Emir-

da¤ sürgünü, Denizli hapishanesindekinden bile çok daha a¤›r ve

zor flartlar alt›nda geçmifltir. Bu dönemde, hukuki yollarla Bediüz-

zaman'› etkisiz hale getiremeyen muhalifleri onu zehirleyerek öl-

dürme yoluna gitmifllerdir.

Hayat› boyunca yirmi üç de-

fa denenecek bu teflebbüsle-

rin üçü Emirda¤ sürgünün-

de gerçekleflmifltir.

Bu zulümler yaflan›rken

Bediüzzaman'›n talebeleri

taraf›ndan Risale-i Nurlar

ço¤alt›lm›fl ve böylece Kuran

tebli¤inin genifl kitlelere ya-
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y›lmas› sa¤lanm›flt›r. Özellikle de teksir makinelerinin kullan›m›yla

birlikte bu çal›flmalar daha da h›zlanm›flt›r.

1944'te Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat karar›n›n Yarg›-

tay taraf›ndan onaylanmas›yla birlikte Bediüzzaman serbest b›rak›l-

m›flt›r. Ancak Risale-i Nurlar›n her geçen gün yayg›nlaflarak insanlara

ulaflmas› Hükümeti rahats›z etmeye bafllam›flt›r. Ocak 1948'de Said

Nursi ve on befl talebesi evlerinden ve iflyerlerinden al›narak Afyon

hapishanesine gönderilmifltir. Ancak tüm bu a¤›r ve zor flartlara ra¤-

men Bediüzzaman eserlerini yazmaya devam etmifltir.

Aral›k 1948'de Said Nursi hakk›nda 20 ay a¤›r hapis cezas› karar›

verilmifl, ancak karar temyiz edilmifl ve Bediüzzaman lehine bozul-

mufltur. Ancak Yarg›tay'›n bu karar›na ra¤men Afyon A¤›r Ceza Mah-

kemesi yarg›lamay› uzatarak 20 ayl›k sürenin cezaevinde geçmesini

sa¤lam›flt›r. Hak etmedi¤i cezan›n süresini tutukluluk haliyle doldu-

ran Said Nursi, Eylül 1949'da serbest b›rak›lm›flt›r. Fakat Ankara'dan

gelen bir emirle bu sefer de Afyon'da mecburi iskana tabi tutulmufl ve

Emirda¤'a ancak Aral›k ay›nda dönebilmifltir. 

Bediüzzaman'a 1951'de Emirda¤'da, bundan hemen bir y›l sonra

da ‹stanbul'da, Gençlik Rehberi adl› kitab› nedeniyle birer dava daha

aç›lm›flt›r. ‹stanbul'da yap›lan duruflmada mahkeme lehte karar vere-

rek davay› sonuca ba¤lam›flt›r.

Ocak 1960'ta Ankara'ya girmesi polis taraf›ndan engellenen Bedi-

üzzaman buradan Isparta'ya gitmifltir. Bu dönemde a¤›r hasta olan 83

yafl›ndaki Said Nursi, daha sonra talebeleriyle birlikte Urfa'ya gitmifl-

tir. Burada, yürüyemeyecek kadar rahats›z olan Said Nursi'nin yerlefl-

ti¤i otele gelen polisler, ‹çiflleri Bakan›n›n emriyle Bediüzzaman'› Is-

parta'ya geri götürmeye çal›flm›fllard›r. Said Nursi bu bask›lar sürerken

vefat etmifltir. 



Bediüzzaman Said Nursi'nin bir ömür boyu
gösterdi¤i fedakar ahlak

Bediüzzaman Said Nursi, tüm hayat›n›; sahip oldu¤u maddi ma-

nevi herfleyi Allah'›n r›zas›n› kazanmak için adam›fl, bu u¤urda her

türlü fedakarl›¤› büyük bir flevk içerisinde göze alm›flt›r. Hayat›n› pek

çok insan için dayan›lmas› çok güç flartlar alt›nda geçirmifl, ömrünün

sonuna kadar, yapt›¤› çal›flmalardan rahats›z olan çevreler taraf›ndan

eziyet görmüfltür. Defalarca mahkemelere ç›kar›lm›fl, hayat›n›n büyük

bölümünü gözetim alt›nda geçirmifltir. Ömrü-

nün yaklafl›k 30 y›l›n› hapis ve sürgünde geçiren

Bediüzzaman, bu zor flartlar alt›nda 6000 sayfa-

l›k Risale-i Nur Külliyat›n› tamamlayabilmek

için elinden gelen tüm çabay› göstermifl ve mu-

vaffak olmufltur.

Bir asra yak›n ömrünü bask›, zulüm, tehdit

alt›nda sürgünlerde ve hapislerde geçirmifl, an-

cak bu güç flartlara ra¤men inanc›ndan, azmin-

den ve kararl›l›¤›ndan asla ödün vermemifltir. Cesareti, yaflad›¤› her

türlü zorlu¤a ra¤men tevekküllü ve sab›rl› hali, akl›, feraseti, basireti,

flefkati ve merhameti, vicdan›, ihlas›, samimiyeti ile tüm Müslümanlar

için önemli bir örnek olmufltur. "Evet kardefllerim! Bu zamanda öyle deh-
fletli cereyanlar (ürkütücü, korkutucu ak›mlar) ve hayat› ve cihan› (dünyay›)
sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet (s›n›rs›z bir güç, dayan›kl›l›k) ve
i'tidal-i dem (so¤ukkanl›l›k, yüksek bir itidal) ve nihayetsiz (sonsuz) bir feda-
karl›k tafl›mak gerektir..."79 sözleriyle ifade etti¤i gibi, Bediüzzaman Said

Nursi Kuran ahlak›n›n tebli¤inde kay›ts›z flarts›z bir fedakarl›k göste-

rilmesi gerekti¤ini görmüfl, bu sorumlulu¤u kendisi üstlendi¤i gibi ta-

lebelerine de bu kararl›l›kla hareket etmelerini ö¤ütlemifltir. 

188

Kuran Ahlak›nda Fedakarl›¤›n Önemi



Bediüzzaman gibi, talebeleri de ondan ald›klar› e¤itim ile bu üs-

tün ahlak› benimsemifl ve büyük bir ihlas, sadakat ve fedakarl›k içeri-

sinde Kuran ve Risale-i Nurlar›n tebli¤ini sürdürmüfllerdir. Said Nur-

si ve Nur talebeleri gösterdikleri fedakarane çabalar›yla tüm Müslü-

manlara örnek olmufl; birlik beraberlik içerisinde, ihlasla ve fedakarl›k

ruhuyla hareket edildi¤inde Allah'›n izniyle en zor flartlar alt›nda bile

baflar›ya ulafl›labilece¤ini göstermifllerdir.

Risale-i Nurlar›n yaz›lmas›

Bediüzzaman ve talebelerinin hayatlar›na bak›ld›¤›nda, birlik, be-

raberlik ve fedakarl›kla her türlü zorlu¤un afl›labilece¤i s›rr›n›n tecelli

etti¤i pek çok örne¤e rastlan›r. Bunlardan biri Bediüzzaman'›n nere-

deyse imkans›z denecek flartlar alt›nda, bugün pek çok Müslüman için

birer hidayet rehberi olan Risale-i Nur Külliyat›n› yazm›fl olmas›d›r.

Bediüzzaman Said Nursi, kendisine yöneltilen tehditleri, yap›lan bas-

k› ve k›s›tlamalar› hiçe sayarak, her flartta Risaleleri telif etmeye devam

etmifltir. Kimi zaman sürgünde, kimi zaman hapishane hücrelerinde,

hatta savafl y›llar›nda, cephede ve üç y›l esir kald›¤› Rus esir kampla-

r›nda dahi samimi tefekkürlerini ka¤›da dökmeye devam etmifltir. ‹n-

sanlara Kuran'› tebli¤ etmenin flevki, Said Nursi'nin en zor koflullar al-

t›nda bile bu engelleri aflabilmesini, fedakarl›kta kararl›l›k gösterebil-

mesini sa¤lam›flt›r. Bediüzzaman'›n bu örnek ahlak›, onun Büyük Söz-

ler adl› eserinin Konferans bölümünde flöyle vurgulanm›flt›r:

Bediüzzaman'›n bu hali de, bütün ‹slâm mücahidlerine (‹slam için ça-

l›flanlara, mücadele edenlere) ve umum (tüm) Müslümanlara bir ör-

nektir. Yâni, mücadele (hizmet) ile ubûdiyet (kulluk) ve takvây›

(Allah'a yak›nl›¤›) beraber yap›yor; birini yap›p, di¤erini ihmal etmi-

yor. Cebbar ve zâlim din düflmanlar›n›n plân›yla hapishanelere sevk
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edilip, tecrid-i mutlakta (tamamen tecrit edilerek, tek bafl›na hapsedile-

rek) ve gâyet so¤uk bir odada b›rak›lmas› ve fliddetli so¤uklar›n ve has-

tal›klar›n ›zd›rablar› (ac›lar›, s›k›nt›lar›) ve titremeleri ve ihtiyarl›¤›n

tâkats›zl›klar› (yafll›l›ktan kaynaklanan güçsüzlükleri) içinde bulun-

mas› dahi, te'lifâta (kitaplar›n› yazmas›na) noksanl›k vermemifltir (en-

gel olamam›flt›r).80

Bediüzzaman'›n Afyon'da birlikte hapishanede kald›¤› talebele-

rinden Hasan Akyol ise onun bu konudaki kararl›l›¤›n› dile getirmek-

te; keseka¤›d›ndan, bofl yapraklara kadar buldu¤u her imkan› de¤er-

lendirerek yaz›lar›n› yazd›¤›n› flöyle anlatmaktad›r:

O, akflamdan sabaha kadar ka¤ıtlara, defterlere, bofl yapraklara, küçük

cep defterlerine, kese ka¤ıtlarına devamlı yazı yazardı. Ama o yazarken

biz okumuyoruz. O ko¤uflta tek baflına duruyordu. Yazdıklarını da bu-

rada yazıyordu. Sabah oldu¤u zaman ko¤uflu açarlar, yazdıkları yazı-

ları, onun kırk befl kadar talebesine verirlerdi. Onlar da bu yazıları sa-

bahtan akflama kadar kendi defterlerine yazarlardı. Bir türlü bitiremez-

lerdi. Bazan ben de onlarla birlik olur, onlar gibi yazılar yazardım.81

Tarihçe-i Hayat adl› eserde ise Said Nursi'nin bu konudaki feda-

karl›¤› flöyle anlat›lmaktad›r:

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri öyle müflkil (zor) ve a¤›r vaziyet-

ler (flartlar) alt›nda Risale-i Nur Külliyat›n› te'lif ediyor ki (yaz›yor ki),

tarihte hiçbir ilim adam›n›n karfl›laflmad›¤› zorluklara maruz kal›yor.

Fakat sönmeyen bir azim, irade ve hizmet aflk›na mâlik (sahip) oldu¤u

için; y›lmadan, y›pranmadan, usan›p b›kmadan, bütün kuvvetini sarf

ederek emsalsiz (benzersiz) bir sab›r ve tahammül ve feragat-› nefis

(nefsinden vazgeçerek) ile, bu millet ve memleketi komünizm ejderin-

den, mason âfat›ndan (masonluk sald›r›s›ndan, facias›ndan), dinsizlik-

ten muhafaza edecek -eden ve etmekte olan- ve âlem-i ‹slâm› ve befleri-



yeti tenvir (insanl›¤› ayd›nlatma) ve irfladda (do¤ru yola erifltirmede)

büyük bir rehber olan bu hârikulâde Risale-i Nur eserlerini meydana

getiriyor. Yüz otuz parça olan Risale-i Nur Külliyat›'n›n te'lifi (yaz›l-

mas›), yirmi üç senede hitama eriyor (sona eriyor, bitiyor). Nur Risale-

leri, fliddetli ihtiyaç zaman›nda te'lif edildi¤inden (yaz›ld›¤›ndan), her

yaz›lan risale, gayet flifal› bir tiryak (panzehir) ve ilâç hükmünü tafl›-

yor ve öyle de tesir (etki) edip pek çok kimselerin manevî hastal›klar›n›

tedavi ediyor.

Risale-i Nur'u okuyan her bir kimse, güya o risale kendisi için yaz›lm›fl

gibi bir hâlet-i ruhiye (ruh hali, psikoloji) içinde kalarak, büyük bir iflti-

yak (flevk ve arzu) ve fliddetli bir ihtiyaç hissederek mütalâa ediyor (dü-

flünüyor, tefekkür ediyor). Nihayet öyle eserler vücuda geliyor ki, bu as›r

ve gelecek as›rlar›n bütün insanlar›n›n imanî, ‹slâmî, fikrî, ruhî, kalbî,

aklî ihtiyaçlar›na tam cevap verecek ve kâfi gelecek Kur'ânî hakikatler ih-

san ediliyor...82

Talebeleri ise, Bediüzzaman'›n fedakarl›kla ilgili söyledi¤i sözleri

flöyle aktarmaktad›rlar: 

Bir gün fedakarlıktan bahsederken demiflti: "Benim flimdiki talebele-

rim, Ruslarla harbederken benimle fiark'ta kendini atefle atan fedailer-

den daha fedakardır. Çünkü bütün ömrünü feda etmek kolay de¤ildir.

Bir anda insan kendini atefle atsa, flehit olur gider. Devamlı surette sa-

dakatla, fedakarlık ise, öyle kolay de¤ildir. Onun için benim bu zaman-

daki talebelerim Eski Said'in talebelerinden çok fedakardırlar. Ne vakit

fiark'ta bu sır inkiflaf etse (ortaya ç›ksa), benim hemflerilerim dine bü-

yük hizmet ederler" demiflti.83

Talebeleri ise Bediüzzaman'›n Kuran ahlak›n› tebli¤ konusunda-

ki flevk, kararl›l›k ve fedakarl›¤›n› Son fiahitler adl› eserde flöyle dile ge-

tirmektedirler:
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"Kuran ve Risale-i Nur'la ilgili bir mesele olunca, Üstad 25 yaflında

bir delikanlı zindeli¤inde olurdu."84

"Barla'ya vardı¤ım›zda yorgunluk, hastalık dinlemezdi. Hiçbir zaman

Üstad›mızı bofl dururken görmedik."85

"Biz Üstadımızın yanında kaldı¤ımız uzun seneler bofl oturdu¤unu

görmedik. Ya okur, ya tashih eder, veyahut okutur, dinlerdi."86

"Kardeflim, sizi tebrik ederim. Bizler Üstadın sayesinde müellif (yazar,

kitab› tertipleyen kimseler) olduk. Bizler korkumuzdan ne eser yazabi-

liyorduk ve ne de kimseye anlatabiliyorduk... Fakat onun ihlası, onun

flefkati, onun merhameti, onun tevazuu, onun flecaati (yi¤itlik, cesur-

luk) ve kahramanlı¤ı herfleye galip geldi."87

Bediüzzaman'›n en zor flartlar alt›nda bile
Kuran'› tebli¤ etmeye devam etmesi

Bediüzzaman karfl›s›na ç›kar›lan tüm engellere ra¤men Risaleler-

le gerçeklefltirdi¤i Kuran tebli¤ine devam etmifl, elindeki en k›s›tl› im-

kan› dahi bu u¤urda kullanm›flt›r. Sürgün, hapishane ya da esir kamp›

olsun, gitti¤i her yerde ‹slam'› anlatmaya, yazmaya devam etmifl, yeni

talebeler edinmifl, böylece risalelerin giderek daha genifl kitlelere yay›l-

mas›n› sa¤lam›flt›r. 

Kafkas cephesinde gönüllü birliklerinin bafl›nda iken ‹flarat'ül ‹caz

adl› Arapça eserini telif etmifl, savafl sonras›nda üç y›l kald›¤› esir kam-

p›nda ise, hayatlar›n› cepheden cepheye geçerek harp meydanlar›nda-

ki çat›flmalarla geçen esir subaylar için bir ilim meclisi, imanlar›n› ve

ihlaslar›n› güçlendirecekleri bir marifet mektebi olmufltur. Ruslar›n bir

süre sonra kefaretle Kosturma'daki Tatar mahallesinde bir camide kal-

mas›na izin vermeleri üzerine Bediüzzaman, iki buçuk y›l boyunca bu
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camide hem imaml›k yapm›fl hem de iman sohbetlerine devam etmifl-

tir. Bediüzzaman'›n ve Nur talebelerinin hayatlar›n› kaleme alan Tarih-

çe-i Hayat adl› eserde, Bediüzzaman'›n gerek hapis ve sürgünlerde ge-

rekse de esir kamplar›nda göstermifl oldu¤u bu kararl› fedakarane ve

ihlasl› tav›r flöyle anlat›lmaktad›r:

‹flte Bediüzzaman, böyle hârikalar hârikas› bir inayete mazhar olan

(yard›ma, ihsana sahip olan) mübarek bir flahsiyettir. Ve bunun içindir

ki, zindanlar ona bir gülistan olmufl; oradan ebediyetlerin nurlu ufuk-

lar›n› görür. ‹dam sehpalar›, birer va'z ve irflad (do¤ru yolu gösterme)

kürsüsüdür. Oradan insanl›¤a ulvî bir gaye u¤runda sab›r ve sebat,

metanet ve celâdet (yi¤itlik, kuvvet) dersleri verir. Hapishaneler birer

Medrese-i Yusufiyyeye ink›lâb eder (dönüflür). Oraya girerken, bir pro-

fesörün üniversiteye ders vermek için girdi¤i gibi girer. Zira oradakiler,

onun feyiz ve irflad›na muhtaç olan talebeleridir. Hergün birkaç vatan-

dafl›n iman›n› kurtarmak ve canileri melek gibi bir insan haline getir-

mek, onun için dünyalara de¤iflilmez bir saadettir.88

Bu sözlerde de anlat›ld›¤› gibi, Bediüzzaman için bir kiflinin bile

iman› sevmesi çekti¤i s›k›nt›lar› göze almas› için yeterli olmufltur. Ni-

tekim onun vesile olmas›yla pek çok insan iman› sevmifl, Kuran ahla-

k›n› benimsemifltir:

O hapishanelerden hapishanelere at›ld›. Hapishaneler, zindanlar onun

sayesinde Medrese-i Yûsufiye oldu. Said Nur zindanlar› nur, gönülle-

ri nur eyledi. Nice az›l› katiller, nice nizam ve ›rz düflmanlar›, bu îman

âbidesinin (iman›yla ünlenmifl, dillere destan olmufl) karfl›s›nda eridi-

ler; sanki yeniden yarat›ld›lar. Hepsi halim selim mü'minler haline, ha-

y›rl› vatandafllar haline geldiler… Sizin hangi mektebleriniz, hangi

terbiye sistemleriniz bunu yapabildi, yapabilir? Onu diyar diyar sür-



düler. Her sürgün yeri, onun öz vatan› oldu. Nereye gitse, nereye sü-

rülse, etraf› saf, temiz mü'minler taraf›ndan sar›l›yordu. Kal›n hapis-

hane duvarlar›, onu mü'min kardefllerinden bir an bile ay›ramad›. Bü-

yük mürflidin, talebeleriyle aras›na y›¤›lan bu maddî kesafetler (engel-

ler, duvarlar); din, aflk, îman sayesinde letafetler (güzellikler) haline

geldiler. Kör kuvvetin, ölü maddenin bu tahdid (s›n›rlamalar›) ve teh-

didleri, ruh âleminin ummanlar›nda (okyanuslar›nda) büyük dalgalar

meydana getirdi. Bu dalgalar, köy odalar›ndan bafllayarak, yer yer her

taraf› sard›; üniversitelerin kap›lar›na kadar dayand›. Y›llard›r mukad-

desatlar› çi¤nenmifl vatan çocuklar›, mahvedilen nesiller, îmana susa-

yanlar; onun yoluna, onun nuruna kofltular. Üstad›n Nur risaleleri el-

den ele, dilden dile, ilden ile ulaflt›, dolaflt›. Genç-ihtiyar, cahil-münev-

ver sekizinden seksenine kadar herkes ondan bir fley ald›, onun nuruy-

la nurland›.89

Hapishanelerde ve sürgünde de zor flartlara
ra¤men çal›flmalar›n› ve tebli¤i sürdürmesi

Bediüzzaman kald›¤› hapishanelerde çok zor flartlar alt›nda tutul-

mufl, en hasta ve en zor günlerinde bile yakacak hiçbir fleyin olmad›¤›

so¤uk ortamlarda b›rak›lm›flt›r. Gerek sürgünde iken gerekse hapisha-

nede iken yirmi üç defa zehirlenmeye çal›fl›lm›fl, tüm bunlar bedenin-

de a¤›r tahribat oluflturmufltur. Az›l› katil ve suçlular›n aras›nda tutul-

mufl, talebeleriyle görüflmesi yasaklanarak tüm dava arkadafllar›ndan

tecrit edilmifltir. Ancak o böylesine zor flartlar alt›nda dahi kendi so-

runlar› yerine, çevresindeki insanlar›n dünya ve ahiret mutluluklar›n›,

refahlar›n› düflünmüfltür. Çevresindeki insanlar› imana davet etmeye,

onlara Kuran ahlak›n› sevdirmek için çaba harcamaya devam etmifltir. 
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Burdur, Isparta ve Barla sürgünleri
1925 y›l›nda Burdur'da zorunlu ikamete tabi tutulan Bediüzza-

man burada yerleflti¤i evde ve Kasabo¤lu Camii'nde çevresindeki in-

sanlara iman hakikatleri anlatmaya ve Kuran ahlak›n› anlatmaya bafl-

lam›flt›r. Ancak, yap›lan derslerden ve halk›n etraf›na toplanmas›ndan

rahats›z olan dönemin hükümeti, Said Nursi'nin Isparta'ya gönderil-

mesini emretmifltir. 1926'da Isparta'ya nakledilen Bediüzzaman, bura-

da da imani sohbetlerine devam etmifl ve etraf›ndaki insanlar giderek

ço¤almaya bafllam›flt›r. Bu durum karfl›s›nda hükümet bu defa da Be-

diüzzaman'›, Isparta'n›n daha ücra bir köyüne naklederek insanlarla

irtibat›n› kesmek istemifl, E¤irdir Gölü'ne yak›n bir dere içine kurul-

mufl olan ve ulafl›m›n göl üzerinden kay›kla yap›ld›¤› Barla'ya gönderil-

mesini sa¤lam›flt›r. 

Isparta'n›n çok eski köylerinden biri olan Barla'n›n nüfusunun ço-

¤unlu¤unu yafll›lar oluflturuyordu. Gençler ekonomik nedenlerle büyük

flehirlere göç etmifllerdi. Okuma-yazma seviyesi de hayli düflük olan

Barla, hükümet taraf›ndan tecride en uygun yer olarak seçilmiflti. Said

Nursi kendisi için art›k bir süreklilik kazanan bu sürgünleri, sürgün ola-

rak de¤il, vazife olarak görmüfl ve her türlü imkans›zl›¤a ra¤men tebli-

¤ine devam etmifltir. Nitekim köylüler taraf›ndan kendisine tahsis edi-

len buradaki köy odas›nda pek çok yeni eser yazm›fl ve yine pek çok ki-

flinin iman›na vesile olmufltur. 

Eskiflehir hapishanesi

Eskiflehir hapishanesinde tam tecrit edilen Said Nursi, burada bir

iki istisna hariç kimseyle görüfltürülmemifltir. Ancak tüm bu s›k›nt›l›

ve zor flartlara ra¤men Risale-i Nurlar›n telifi yine devam etmifl, Bedi-

üzzaman, Yirmiyedinci, Yirmisekizinci, Yirmidokuzuncu ve Otuzuncu
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Lem'alar'› burada yazm›flt›r. 

Eskiflehir hapsi s›ras›nda oldukça zor günler geçiren Bediüzza-

man'a bu hapis s›ras›nda uygulanan a¤›r muamelelerden baz› örnekler

çeflitli kaynaklarda flöyle aktar›lm›flt›r:

"120 talebesiyle Eskiflehir hapishanesinde bulunan Said Nursi tam bir

tecrid içerisine al›narak, kendisine ve talebelerine çeflitli zulüm ve ifl-

kenceler yap›l›yor. Talebelerinden Zübeyir Gündüzalp'in anlatt›¤›na

göre 12 gün yemek verilmiyor."90

"Zaten bize idam mahkumu gözüyle bak›yorlard›. Hiçbir ziyaretçi b›-

rakm›yorlard›. 'Siz de idam olacaks›n›z bunlarla konuflursan›z' diyor-

lard›. Geceleri pislikten, tahta kurular›ndan, hamam böceklerinden

uyumak kabil de¤ildi."91

Denizli hapishanesi dönemi

Denizli hapsi de Eskiflehir gibi yine tecrit alt›nda bafllam›fl, ancak

çok zor flartlar alt›nda geçen yeni hapishane dönemi ve yarg›lama saf-

halar›nda da Bediüzzaman, Risale-i Nur'un yaz›m›na devam etmifltir.

Ayr›ca cezaevindeki Nur Talebeleri sayesinde Risale-i Nurla tan›flan

mahkumlar bambaflka birer insan olmufl, ibadetlerini yerine getirmeye

bafllam›fl; böylece hapishaneler birer tebli¤ ve ilim meclisine dönüfl-

müfltür.

Kastamonu'daki sürgün dönemi

Polis gözetimi alt›nda mecburi ikamet için Kastamonu'ya gönde-

rilen Bediüzzaman sürgünün ilk bir ay›nda polis karakolunun üst ka-

t›nda oturmak zorunda b›rak›lm›fl, daha sonra ise yine karakolun tam

karfl›s›nda ve birkaç metre uzakl›kta bulunan bir eve yerlefltirilmifltir.
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Evinin karakola bakan pencerelerini perdeyle kapatmas›na dahi müsa-

ade edilmeyen, tümüyle hukuk d›fl› a¤›r bask›lar alt›nda kalan Said

Nursi, burada da Risale-i Nurlar›n telifine ara vermemifltir.

Kastamonu'da da Bediüzzaman'›n etraf›n› yeni talebeleri almaya

bafllam›flt›r. Ancak, kendisini ziyarete gelenler karakola çekilip sorgu-

lanm›fl, görüflmeleri engellenmifl, zulüm ve eziyete tabi tutulmufllard›r.

Bütün bunlara ra¤men insanlar Risaleleri okumaya yazmaya devam

etmifl, iman hakikatlerini baflkalar›na da anlatmay› sürdürmüfllerdir.

Afyon Emirda¤'daki sürgün dönemi

Kastamonu'dan sonra Emirda¤'a getirilen Bediüzzaman, bu sefer

de hükümet binas›n›n karfl›s›nda bir odaya yerlefltirilmifltir. Camiye

gitmesine bile izin verilmedi¤i, devaml› takip ve gözleme tabi tutuldu-

¤u Emirda¤ sürgünü, Bediüzzaman için Denizli hapishanesindeki a¤›r

koflullardan bile çok daha zorlu bir dönem olmufltur. Ziyaretçilerle gö-

rüflmesi yasaklanan Bediüzzaman, Emirda¤'da üç kere de zehirlenme

tehlikesi atlatm›flt›r. Hukuki yollardan Bediüzzaman'› engelleyemedik-

lerini gören muhalifleri, onu zehirleyerek ortadan kald›rmak istemifl-

lerdir. Defalarca zehirlendi¤i halde Allah'›n yard›m›yla mutlak ölüm-

den her defas›nda kurtulan Bediüzzaman, tüm bu teflebbüsler nedeniy-

le büyük zorluklar yaflam›flt›r. 

Afyon hapishanesi

1948'in bafllar›nda Said Nursi ve on befl talebesi evlerinden ve ifl-

yerlerinden al›narak Afyon il merkezine götürülmüfl, bir hafta kadar

bekletilerek sorgulamalar› yap›lm›fl ve ard›ndan da cezaevine sevk

edilmifllerdir. Bir yandan mahkeme devam ederken bir yandan da Af-

yon cezaevinde tutuklu bulunan Bediüzzaman ve talebelerine yap›lan



bask›lar giderek artm›flt›r. Bu dönemde art›k hasta ve yetmifl yafl›nda

olan Said Nursi, 60 kiflilik büyük bir ko¤uflta tek bafl›na b›rak›lm›fl, so-

¤uk k›fl gecelerinde odan›n k›r›k penceresi buz tutmas›na ra¤men bafl-

ka bir yere nakledilmemifl ve tüm bunlara ek olarak birkaç defa da bu-

rada zehirlenmifltir. Cezaevi tabibi, salg›n hastal›ktan korumak için

afl›lama bahanesiyle damar›na en kuvvetli zehirlerden fl›r›nga etmifltir.

Zehirin etkisiyle atefller içinde ciddi rahats›zl›klar yaflayan Bediüzza-

man, yaln›z ve so¤uk ko¤uflunda kimseyle görüfltürülmemifl, hapisha-

nedeki talebelerinin kendisini ziyaret etmesine bile müsaade edilme-

mifltir. Ancak, Nur Talebeleri burada da hapishaneyi medreseye dö-

nüfltürmeyi baflarm›fl, mahkumlara Kur'an-› Kerim ve Risale-i Nur

dersleri vererek onlardan birço¤unun iman›na vesile olmufllard›r. Be-

diüzzaman ise içerisinde bulundu¤u bütün bu a¤›r ve zor flartlara ra¤-

men yazmaya devam etmifl, Ondördüncü ve Onbeflinci fiualar› burada

yazarak Risale-i Nurlar›n telifini tamamlam›flt›r.

Said Nursi hapishane günlerini, bu dönemlerde kendisine kas›tl›

olarak yap›lan zulüm ve eziyetleri, haks›z uygulamalar› flöyle anlat-

maktad›r: 

Pek adi bahanelerle zemherinin en fliddetli so¤uk günlerinde beni tev-

kif ederek (tutuklayarak) büyük ve gayet so¤uk iki gün sobas›z bir ko-

¤uflta tecrid-i mutak içinde (tamamen tek bafl›na b›rakarak) hapsettiler.

Ben küçük odamda günde kaç defa soba yakar ve daima mangal›mda

atefl varken, zâfiyet ve hastal›¤›mdan zor dayanabilirdim. fiimdi bu va-

ziyette hem so¤uktan bir s›tma, hem dehfletli bir s›k›nt› ve hiddet için-

de ç›rp›n›rken inayet-i ‹lâhiye (Allah'›n yard›m›) ile bir hakikat kalbim-

de inkiflaf etti (olufltu). Mânen: 'Sen hapse, Medrese-i Yusufiye nam›

vermiflsin (sen hapse Yusuf medresesi demiflsin). Hem Denizli'de s›k›n-

t›m›zdan bin derece ziyade, hem ferah, hem mânevî kâr, hem oradaki
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mahpuslar›n Nurlardan istifadeleri, hem büyük dairelerde Nurlar›n

fütuhat› (baflar›lar›, zaferleri) gibi neticeler, size flekva (flikayet) yerin-

de binler flükrettirdi. Hem bir saat hapsinizi ve s›k›nt›n›z› on saat iba-

det hükmüne getirdi; o fani saatleri bakilefltirdi. ‹nflâAllah bu üçüncü

Medrese-i Yusufiyedeki musibetzedelerin (zulme u¤rayanlar›n) Nur-

lardan istifadeleri ve teselli bulmalar›, senin bu so¤uk ve a¤›r s›k›nt›n›

hararetlendirip sevinçlere çevirecek.92

Güya büyük bir suç ifllemiflim diye benim pencerelerimi m›hlad›lar (çi-

vilediler). Ve duman beni s›k›yordu, bir pencereyi b›rakmad›m ki m›h-

lans›n. fiimdi onu da m›hlad›lar. Hem hapis usûlü tecrid onbefl gün ka-

dar oldu¤u halde, beni üç buçuk ay tecrid-i mutlakta (tamamen tek ba-

fl›ma b›rakarak) hiçbir arkadafl›mla temas ettirmediler. Hem üç aydan

beri benim aleyhimde k›rk sahifelik bir iddianame yaz›l›p bana gösteril-

di. Yeni hurufu (harfleri) bilmedi¤imden, hem rahats›z ve hatt›m çok

noksan (yaz›m çok eksik) olmas›ndan çok rica ettim ki, "Bana biri iddi-

anameyi okuyacak ve dilimi bilen talebelerimden benim itiraznamemi

yazacak iki adama izin veriniz" dedim; izin vermediler. Dediler, "Avu-

kat gelsin, okusun." Sonra onu da b›rakmad›lar. Yaln›z bir kardefle de-

diler ki: "Eski hurufa (harflere) çevir, ona ver." Halbuki o k›rk sahifeyi

yazmak alt›-yedi günde ancak olur. Bir saatte bana okumak iflini, alt›-

yedi güne kadar uzatmak, tâ benimle kimse temas etmesin fikri ise, pek

dehfletli bir istibdad (bask›) ile benim bütün hukuk-u müdafaam› iskat

etmektir (bütün hukuki savunmam› hükümsüz k›lmakt›r). Dünyada,

yüz cinayeti bulunan ve as›lacak bir adam dahi böyle muamele göre-

mez.93

Ancak Bediüzzaman yaflad›¤› bu zorluklar› hiçbir zaman için s›-

k›nt› olarak görmemifl, bu bak›fl aç›s›n› pek çok defa yaz›lar›nda da di-

le getirmifltir. Bunlardan baz›lar› flöyledir:
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"Madem biz kadere teslim olduk, bu sıkıntıları (hayru'l-umuri ahme-

züha) (ifllerin en hay›rl›s› en sa¤lam›d›r) sırrıyla sevap kazanmak cihe-

tiyle manevi bir nimet biliyoruz. Madem geçici dünyevi musibetlerin

sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor. Madem hakkalyakin derece-

sinde (iman›n en yüksek derecesinde) yakini bir kanaatimiz var ki, biz

öyle bir hakikata hayatımızı vakfetmifliz ki, güneflten daha parlak ve

cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi flirindir. Elbette biz, bu sıkın-

tılı haller ile müftehirane (iftihar eden), müteflekkirane (teflekkür eden)

bir mücahede-i maneviye (manevi mücadele) yapıyoruz, diye flekva (fli-

kayet) etmemek lazımdır."94

"Beni, nefsini kurtarmay› düflünen hodgâm (kendini be¤enmifl) bir

adam m› zannediyorlar? Ben, cemiyetin îman›n› kurtarmak yolunda

dünyam› da feda ettim, âhiretimi de. Seksen küsûr senelik bütün haya-

t›mda dünya zevki nam›na bir fley bilmiyorum. Bütün ömrüm harb

meydanlar›nda, esaret zindanlar›nda, yahut memleket hapishanelerin-

de, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmedi¤im cefa, görmedi¤im eza

kalmad›. Divan-› harblerde, bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri

gibi memleket memleket sürgüne yolland›m. Memleket zindanlar›nda

aylarca ihtilâttan (di¤er kiflilerle görüflmekten, onlara kar›flmaktan)

menedildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kal-

d›m... Benim f›trat›m, zillet ve hakarete tahammül etmez. ‹zzet ve fleha-

met-i ‹slâmiye (ak›l, zeka ile birlikte olan ‹slami yi¤itlik) beni bu halde

bulunmaktan fliddetle meneder. Böyle bir vaziyete düflünce, karfl›mda

kim olursa olsun, isterse en zalim bir cebbar (zalim, gaddar), en hun-

har (zalim) bir düflman kumandan› olsa tezellül etmem (kendimi alçalt-

mam, buna katlanmam). Zulmünü, hunharl›¤›n› onun surat›na çarpa-

r›m. Beni zindana atar, yahut idam sehpas›na götürür. hiç ehemmiyeti

yoktur. -Nitekim öyle oldu.- Bunlar›n hepsini gördüm. Birkaç dakika

202

Kuran Ahlak›nda Fedakarl›¤›n Önemi



daha o hunhar kumandan›n kalbi, vicdan› zulümkârl›¤a dayanabilsey-

di Said bugün as›lm›fl ve mâsumlar zümresine iltihak etmifl (kat›lm›fl)

olacakt›. ‹flte benim bütün hayat›m böyle zahmet ve meflakkatle (zorluk-

la), felâket ve musibetle geçti. Cemiyetin îman›, saadet ve selâmeti yo-

lunda nefsimi, dünyam› feda ettim. Helâl olsun. Onlara beddua bile et-

miyorum. Çünki, bu sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa birkaç yüzbin,

yahut birkaç milyon kiflinin -adedini de bilmiyorum ya, öyle diyorlar.

Afyon Savc›s› beflyüz bin demiflti. Belki daha ziyade- îman›n› kurtar-

ma¤a vesile oldu. Ölmekle yaln›z kendimi kurtaracakt›m, fakat hayatta

kal›p da zahmet ve meflakkatlere tahammül ile bu kadar îman›n kurtul-

mas›na hizmet ettim. Allah'a bin kere hamdolsun."95

Bediüzzaman'›n tüm bu zamanlar içerisinde yaflad›¤› zorluklar›

ve bunlar karfl›s›ndaki metanetli ve fedakar tavr›n› talebeleri flöyle di-

le getirmektedirler:

"Kıfl mevsimi. Her taraf donmufl Afyon'un çevreyle irtibatı kesilmifl

demiryolu kapanmıfltı. 15-20 gün flehre yiyecek, yakacak gelmemifl, su-

lar akmıyordu. Hz. Üstadın pencereleri kırık dökük, döfleme tahtaları

aralıklı, ısınmak mümkün de¤il. O gün Hz. Üstadı önünde bir gaz te-

nekesi, içinde bir miktar mangal kömürü, bir çaydanlık, çift battaniye

altında iki kat olmufl halde gördüm."96

"Biz Üstad Hazretleri ile ço¤u zaman görüflsek de, di¤er talebeleri gibi

ço¤u hallerine muttali olmamız (bilmemiz) mümkün de¤ildi. fiiddetli

so¤uklarda sobasız odada bulundurmak, öldürücü zehirler vermek gibi

durumlara zaman zaman vakıf olurduk. Üstadı ızdırap içinde gördüm.

Kim bilir, hangi eza ve cefanın hemen pefli sıra idi? Acip bir gün ve acip

bir kıfl."97

"Di¤er taraftan da, yafllı ve hasta Bediüzzaman'a her türlü merhamet-

sizce muamele layık görülüyor, hava almak için pencere kenarına bile
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yaklafltırmıyorlardı. Hapishanenin suyu alt katta oldu¤u için ço¤u za-

man Üstadı susuz bırakıyorlardı. Bütün bu muamelelere karflı, Üstad

sabırla mukabele ediyor, beddua dahi etmiyordu.98

"Zaman zaman hapishaneye gider, Üstadı ziyarette bulunurdum. Bir

sefer ki, ziyaretimde harareti 40 dereceye kadar çıkmıfltı. Böylesi bir hal-

de bile, yine telif (yazma), tashih ifliyle meflguldu. Talebeleri yanında

idi. Zaten kendileri de çok hastalık çekmiflti."99

"Muazzez Üstadımız hakikaten çok zahmet çekti, zahmette rahmeti gö-

rüyordu. Herfleyden mahrumdu. Abdeshanesi (Abdest alma yeri) elli

metre mesafede, üstü açık, elektri¤i yoktu. Kıfl kıyamet, evde bazen odu-

nu dahi bulunmazdı. Barla'da kıflın herfleyden mahrumdu. Yanında

yalnız bir yumurta bulunur, ekme¤ini mahallelerde yaparlar, fakat bu-

na ra¤men Üstad gayet memnundu."100

"Hocanın yeme¤ini ben veriyordum." "Bunun odasına kitap, kalem,

ka¤ıt ve ziyaretçi sokmayacaksın" dediler. "Olur" dedim. Kendisine

götürdü¤üm ekmekleri belki yetmifl parçaya bölüyor, birazını kendine

alıyor, geri kalanını da "‹brahim kardeflim bunları talebelerime götür"

diyordu. Bazen bu duruma çok hayret ediyordum."101

Nur talebelerinin zorluklara fedakarl›kla
karfl› koymalar›

Bediüzzaman gibi, talebeleri de ayn› amaç u¤runda pek çok s›k›n-

t›yla karfl›laflm›fl, ancak bu zorluklar karfl›s›nda daha da fedakarane bir

çaba içerisine girerek Kuran ahlak›n›n tebli¤ine devam etmifllerdir.

Sözler adl› eserde anlat›ld›¤› gibi Nur talebeleri, bu tebli¤lerinin her-

hangi bir flekilde engellenmesi ihtimaline karfl› Üstad'›n risalelerini ez-

berlemifllerdir. Bediüzzaman ile birlikte onlar da hapishanelere götü-
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rülmüfl, orada da bulunduklar› süre içerisinde de yine ihlasla Risalele-

ri elleriyle yazarak ço¤altmaya ve da¤›tmaya devam etmifllerdir:

E¤er gizlice bir imkân bulurlarsa, onlar yine Risale-i Nur ile meflgul-

dürler. Hattâ "Belki hapse at›l›r›m, Nur Risalelerimi vermezler, çal›fl-

maktan mahrum kal›r›m." diye bâz› Nurlar› ezberleyen talebeler de ol-

mufltur. Muhlis bir Nur talebesi, hapishaneden ç›kar›ld›¤› vakit; gûya

o k›rbaçl›, falakal›, türlü türlü iflkenceli hapishane, ona bir kuvvet, bir

enerji kayna¤› olmufl, sadâkat ve teyakkuzla (dikkat ve uyan›kl›kla)

Nur hizmetinde koflturmak için bir k›rbaç tesiri yapm›fl gibi, Üstad›na

daha ziyâde yak›nlafl›r ve eskisinden daha fazla Nurlara çal›fl›r, neflri-

yât yapar.102

Yaflad›klar› zorluklar bu kimselerin imanlar›n›, flevklerini, azim

ve fedakarl›klar›n› daha da art›rm›flt›r. Bu ihlasl› bak›fl aç›lar› talebele-

ri taraf›ndan flöyle tasvir edilmifltir:

... Kahraman Emirda¤ Nur talebeleri, Üstadımıza karflı çok sadıktılar.

Üstadları için canlarını verirlerdi. O kadar baskı, tehdit, zulüm ve ta-

sarrut (kötülük) onları hiç yıldırmadı¤ı gibi bilakis daha çok kahraman-

lık yaparlardı. Öyle zaman oldu ki, üç kardeflin üçünü de o¤ulları ile

beraber hapsettiler. Günlerce, aylarca dükkanları kapalı kaldı, iflas etti-

rinceye kadar çalıfltılar, ama yine derslerin mahiyetini tam anlamaya

vesile oldu. De¤il malları ve servetleri, onlar, Üstad ve Risale-i Nur

için canlarını veriyorlardı. Servetlerini kaybetmifl, iflas etmifl, bunları

düflünmüyorlardı bile.103

Risale-i Nur talebeleri de, Bediüzzaman'›n ahlak›n› benimsemifl, ya-

flad›klar› s›k›nt›lara tevekkül ve güzel bir sab›r ile karfl›l›k vermifllerdir:

Risale-i Nur'un tahkikî îman dersleriyle îman mertebelerinde terakki

(ilerleme) ve teali (yücelme) edip kuvvetli îman› elde eden Nur Talebe-

leri için öyle taarruzlar (sald›r›lar), bir cihetten bir imtihand›r ve kömür-

206

Kuran Ahlak›nda Fedakarl›¤›n Önemi



le elmas› tefrik eden (ay›ran) bir mihenktir (ölçü aletidir). Nur Talebele-
ri için Allah'a îman, Peygambere ittiba (tabiyet) ve Kur'an-› Kerim'le
amelden dolay› hapisler bir Medrese-i Yûsufiye'dir. Zulüm ve iflkenceler,
birer kamç›, birer perçindir. Kader-i ‹lâhi bize o hücumlarla iflaret veriyor
ki: "Haydi durma çal›fl!" Kur'an ve îman hizmeti u¤runda mahkemeler-
de konuflmak, Nur Talebelerince bir dostu ile sohbet etmektir. Karakolla-
ra götürülüp, getirilmek, çarfl› pazara gidip gelmekten farks›zd›r... Befle-
rin zulmen mahkûm etmesi ise, hakikatte Hakk'›n beraat verece¤ine bir
delildir. Bütün öyle iflkence ve zulümler, Nur Talebeleri için birer fleref
madalyas›d›r. Ne mutlu ki, otuz seneden beri Nur Talebeleri a¤abeyleri-
miz bu nimetlere mazhar olmufllar..104

Bediüzzaman bir sözünde talebelerinin bu ihlasl› ve fedakar ah-

laklar›n› anlatmakta ve onlara, karfl›lar›na ç›kan her olaydan raz› olma-

lar›n› flöyle hat›rlatmaktad›r:

Ben maddî ve manevî herfleyimi feda ettim, her musibete katland›m, her
iflkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat-› imaniye her tarafa yay›ld›. Bu
sayede Nur mekteb-i irfan›n›n (Risale-i Nur ‹lim Okulu'nun) yüzbin-
lerce, belki de milyonlarca talebeleri yetiflti. Art›k bu yolda, hizmet-i
imaniyede (iman hizmetinde) onlar devam edeceklerdir ve benim mad-
dî ve manevî herfleyden feragat mesle¤imden ayr›lmayacaklard›r. Yal-
n›z ve yaln›z Allah r›zas› için çal›flacaklard›r. ‹nflâAllah. Benimle bera-
ber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, eza ve cefalara maruz
kald›lar, a¤›r imtihanlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haks›z-
l›klara ve haks›z hareket edenlere karfl› bütün haklar›n› helâl etmelerini
isterim. Çünki onlar bilmeyerek, kader-i ‹lahî'nin (Allah'›n belirledi¤i
kaderin) s›rlar›na, derin tecellilerine ak›l erdiremeyerek bizim davam›-
za, hakikat-› imaniyenin inkiflaf›na (ortaya ç›kmas›na, yay›lmas›na)
hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yaln›z hidayet temennisinden
ibarettir.105
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itab›n bafl›ndan bu yana anlat›l-

d›¤› gibi fedakarl›k, iman› kav-

rayan her insan›n üzerinde

önemli bir vicdani sorumluluk-

tur. Bu fedakarl›k anlay›fl›, kifli-

nin sahip oldu¤u maddi ve ma-

nevi herfleyi Allah'›n en raz› olaca¤› flekilde sarf et-

mesini; hayat› boyunca karfl›laflt›¤› her konuda ak-

l›n›, vicdan›n› ve iradesini en son s›n›r›na kadar

kullanmas›n› gerektirmektedir. Bir ömür boyunca

hay›rlarda yar›flacak, güzel ahlakta takva sahiple-

rine önder olacak, her ne zorlukla karfl›lafl›rsa kar-

fl›lafls›n hiçbir y›lg›nl›¤a kap›lmadan insanlar› iyili-

¤e ça¤›rmaya ve kötülükten sak›nd›rmaya devam

edecektir. 

Allah, iman sahiplerini yaln›zca kendi ahlak-

lar›n› güzellefltirmekle sorumlu tutmam›fl, ayn› za-

manda onlara tüm insanlar›n sorumlulu¤unu da

yüklemifltir. Allah'tan korkan vicdan sahibi tüm

Müslümanlar, bu sorumlulu¤u en güzel flekilde

yerine getirebilmek için fedakarane bir ahlak gös-

termekle ve samimi bir çaba harcamakla yükümlü-

dürler. Bunun içinse, "fiüphesiz Allah, Kendi yo-

lunda, sanki birbirlerine kenetlenmifl bir bina gi-



bi saf ba¤layarak çaba harcayanlar› sever." (Saff Suresi, 4) ayetiyle bil-

dirildi¤i gibi, birbirlerine destek olmal›, her türlü zorlu¤a karfl› birlik

ve beraberlik içerisinde hareket etmelidirler. Allah, Kuran'›n "‹nkar

edenler birbirlerinin velileridir. E¤er siz bunu yapmazsan›z (birbiri-

nize yard›m etmez ve dost olmazsan›z) yeryüzünde bir fitne ve büyük

bir bozgunculuk (fesat) olur." (Enfal Suresi, 73) ayetiyle, müminlerin

birbirlerine destek olup yard›m etmemeleri durumunda yeryüzünde

"büyük bir bozgunculuk" oluflaca¤›n› bildirmifltir. Zulüm gören, adalet-

siz uygulamalar alt›nda ezilen insanlar›n, zavall› kad›nlar›n, kimsesiz

çocuklar›n, bak›ma muhtaç kimselerin s›k›nt›lar›n›n giderilmesine an-

cak bu flekilde yard›mc› olunabilinecektir. Güzel ahlak›n tüm insanlar

aras›nda yerleflik k›l›nmas› ise, hem tüm dünyada bar›fl ve huzurun ya-

flanmas›n› sa¤layacak, hem de buna vesile olan müminlere Allah Kat›n-

da çok büyük bir ecir kazand›racakt›r.

Allah, Kuran'›n "Rabbiniz'den olan bir ma¤firete ve cennete

(kavuflmak için) 'çaba gösterip-yar›fl›n..." (Hadid Suresi, 21) ayetiyle

insanlara cennet için kararl› bir haz›rl›k ve yar›fl içinde olmalar›n› bil-

dirmifltir. Allah'›n rahmetini ve cennetini umabilecek kimseler hayatla-
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r› boyunca her türlü fedakarl›¤› göze alarak, ihlasla Rabbimiz'in r›zas›-

n› arayan, bu u¤urda en fazlas›n› yapabilmek için rahmani bir yar›fl

içerisine girenler olacakt›r.

Kuran ahlak›n› ve vicdani sorumluluklar›n› bilerek, dünya haya-

t›nda bu gerçekleri gözard› eden bir insan, ahirette çok büyük ve tela-

fisi mümkün olmayan bir piflmanl›k yaflayabilece¤ini unutmamal›d›r.

Hayat›n› bencilce tutkular›n›n pefli s›ra giderek tüketen kimseler, ahi-

ret ile karfl›laflt›klar›nda dünyaya bir kez daha geri dönüp mallar›yla

ve canlar›yla Allah için fedakarl›kta bulunmak isteyecek; kazanç sana-

rak fedakarl›ktan kaç›nd›klar›, y›¤›p biriktirdikleri herfleyi cehennem

azab›ndan kurtulabilmek için fidye vermek isteyeceklerdir:

Gerçek flu ki, inkar edenler, yeryüzünde olanlar›n tümü ve bu-

nunla birlikte bir kat› daha onlar›n olsa, bununla da k›yamet

gününün azab›ndan (kurtulmak için) fidye vermeye kalk›flsa-

lar, yine onlardan kabul edilmez. Onlar için ac› bir azap vard›r.

(Maide Suresi, 36)

Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu-günahkar, o günün

azab›na karfl›l›k olmak üzere, o¤ullar›n› fidye olarak vermek is-

ter; Kendi eflini ve kardeflini, ve onu bar›nd›ran afliretini de;

Yeryüzünde bulunanlar›n tümünü (verse de); sonra bir kurtul-

sa. Hay›r; (hiçbiri kabul edilmez). Do¤rusu o (cehennem), cay›r

cay›r yanmakta olan atefltir. (Mearic Suresi, 11-15)

Bu kimseler piflmanl›klar›n› ise flöyle dile getireceklerdir:

O gün, cehennem de getirilmifltir. ‹nsan o gün düflünüp-hat›r-

lar, ancak (bu) hat›rlamadan ona ne fayda? Der ki: "Keflke haya-

t›m için, (önceden bir fleyler) takdim edebilseydim." (Fecr Sure-

si, 23-24)

Kitab› sol eline verilen ise; o da, der ki: "Bana keflke kitab›m
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verilmeseydi." "Hesab›m› hiç bilmeseydim." "Keflke o (ölüm

herfleyi) kesip bitirseydi. "Mal›m bana hiçbir yarar sa¤layama-

d›." "Güç ve kudretim yok olup gitti." (Hakka Suresi, 25-29)

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

"Keflke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimiz'in

ayetlerini yalanlamasayd›k ve mü'minlerden olsayd›k." (Enam

Suresi, 27)

Her insan›n dünya hayat›nda kendisine verilen süre içerisinde bu

gerçekleri düflünmesi ve sonsuz hayat›n› tehlikeye atacak her türlü ah-

laki zaaftan sak›nmas› gerekmektedir. Dünyada cennet ahlak›n› yafla-

mad›¤› takdirde, kifli ahirette karfl›s›na yaln›zca sonsuz azaplarla dolu

cehennemin ç›kmas›ndan korkmal›d›r. Halbuki böyle bir sondan kur-

tulup, cennet nimetlerini kazanabilmek son derece kolayd›r. Kuran'da

bunun kolayl›¤› ve Rabbimiz'in kullar› için en güzel olan› istedi¤i "...

Allah size güçlük ç›karmak istemez, ama sizi temizlemek ve üzeri-

nizdeki nimeti tamamlamak ister. Umulur ki flükredersiniz." (Maide

Suresi, 6) ayetiyle bildirilmifltir. Yaflamlar›n›n her an›n› Allah'›n r›zas›-

n› kazanmak için geçiren müminler için dünyada ve ahirette güzel bir

hayat, Allah'›n sevgisi, dostlu¤u ve yard›m› vard›r. Allah Kuran'da

"bütün hay›rlar›n" bu kimseler için oldu¤unu bildirmifl ve onlar› için-

de süresiz kalacaklar› eflsiz güzellikteki cennetlerle müjdelemifltir: 

Ama ve onunla birlikte olan müminler, mallar›yla ve canlar›yla

cihad ettiler; iflte bütün hay›rlar onlar›nd›r ve kurtulufla erenler

onlard›r. Allah onlar için, süresiz kalacaklar›, alt›ndan ›rmaklar

akan cennetler haz›rlad›. ‹flte büyük 'kurtulufl ve mutluluk' bu-

dur. (Tevbe Suresi, 88-89)
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arwinizm, yani evrim teorisi,

yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek

amac›yla ortaya at›lm›fl, an-

cak baflar›l› olamam›fl bilim

d›fl› bir safsatadan baflka bir

fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, can-

s›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia

eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucize-

vi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan is-

pat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm

evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim

taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teori-

sini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen

propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›l-

mas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü

alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›k-

lara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyeme-

mektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en

büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dün-

yas›nda giderek daha yüksek sesle dile getiril-

mektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan

araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yan-

l›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok



bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, bi-

yokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim

adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k

"yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok

çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar var.

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›-

na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim

dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in

1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu ki-

tapta dünya üzerindeki farkl›

canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr›

yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yor-

du. Darwin'e göre, tüm türler

ortak bir atadan geliyorlard› ve

zaman içinde küçük de¤iflimler-

le farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir so-

mut bilimsel bulguya dayanm›-

yordu; kendisinin de kabul etti-

¤i gibi sadece bir "mant›k yürüt-

me" idi. Hatta Darwin'in kita-

b›ndaki "Teorinin Zorluklar›"
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bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru kar-

fl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan

afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umu-

yordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Dar-

win'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer

dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta ince-

lenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte ev-

rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu

yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: 

Hayat›n Kökeni 
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l

önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini id-

dia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks

canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçeklefl-

miflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin

aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edi-

len evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen

o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?
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Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi

kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenle-

me olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi-

¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda

ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel bi-

yoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir

yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan

"spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu

dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan

olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç de-

neyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl

ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farele-

rin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n

cans›z maddelerden türeyebildi¤ine

bir delil say›l›yordu. Oysa daha son-

ra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerinde-

ki kurtlar kendiliklerinden oluflmu-

yorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar›

gözle görülmeyen larvalardan ç›k›-

yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› ki-

tab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakterilerin
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cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir

kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin

olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda

vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat olufltura-

bilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür." 106

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›-

n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n

geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya at-

t›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤i-

ni ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak

ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda ka-

lacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, ev-

rim teorisinin tümünü içine alan en ka-

ranl›k noktay› oluflturmaktad›r." 107

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler,

hayat›n kökeni konusunu çözüme kavufl-

turacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu

deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac›

Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda

düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosfe-

rinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir
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deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, pro-

teinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sen-

tezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin

geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya ko-

flullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.108

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤›

atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.109

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yü-

rütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth

dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle ka-

bul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip

oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat

yeryüzünde nas›l bafllad›?110

Hayat›n Kompleks Yap›s› 
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile

inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi,

insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r.

Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z

maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›-

larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan

proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik

ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de
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1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekir-

de¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›l-

maz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›-

da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüpha-

ne oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birta-

k›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama

bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda ger-

çekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebil-

mesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n

kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego

California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific
American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf

eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitle-

rin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak olufl-

malar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi ol-

madan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla

insan, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla müm-

kün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.111
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Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z

ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim

teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiç-

bir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon"

mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n

isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yo-

luyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam müca-

delesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca-
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¤ini öne sürerler. Oysa do¤al seleksiyonun böyle bir sonucu yoktur ve
bu iddiay› do¤rulayan tek bir delil de bulunmamaktad›r.



¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit

edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kala-

cakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r.

Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir

canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici

güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin

Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al

seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.112

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak

cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyo-

log Lamarck'a göre, canl›lar

yaflamlar› s›ras›nda geçirdikle-

ri fiziksel de¤ifliklikleri sonra-

ki nesle aktar›yorlar, nesilden

nesile biriken bu özellikler so-

nucunda yeni türler ortaya ç›-

k›yordu. Örne¤in Lamarck'a

göre zürafalar ceylanlardan

türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n

yapraklar›n› yemek için çaba-

larken nesilden nesile boyun-

lar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnek-

ler vermifl, örne¤in Türlerin
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Kökeni adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n za-

manla balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.113

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle ke-

sinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere akta-

r›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›na"

ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›-

na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n gen-

lerinde radyasyon gibi d›fl etki-

ler ya da kopyalama hatalar› so-

nucunda oluflan bozulmalar› ek-

ledi. 

Bugün de hala dünyada

evrim ad›na geçerlili¤ini koru-
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Rastgele mutasyonlar insanlara

ve di¤er tüm canl›lara her za-

man için zarar verirler.



yan model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlar-

ca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z

kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara da-

yal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi ça-

resiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› ge-

lifltirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar

verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana

gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n ev-

rimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek de-

recede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir

de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana ge-

lecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihti-

malle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir

flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir.114

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliflti-

ren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› ol-

du¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" ola-

rak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat

b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen et-

kisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekaniz-

mas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek

bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim

mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olma-

d›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.
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Fosil Kay›tlar›: 

Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun

en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve

bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm

yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kade-

me kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z

"ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir

yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sü-

rüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›r-

ken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar or-

taya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sa-

kat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl ol-

duklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› ve-

rirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n sa-

y›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir.

Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlan-

mas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çeflitle-

ri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar›

da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.115
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100-150 mil-
yon y›ll›k
denizy›ld›z›
fosili (L.Cre-
taceous dö-
nem)

Ordovikyen
devrine ait 450
milyon y›ll›k "at
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Resimlerde de görüldü¤ü gibi, yap›lan arkeolojik kaz›lar sonucu bulunan
tüm fosil örnekleri, günümüzde yaflayan örneklerinden farks›zd›r.
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Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rast-

lanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bul-

gular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birden-

bire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrim-

ci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, tür-

ler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›la-

fl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar

görürüz.116

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›l-

d›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, ken-

disinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak

ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu ger-

çek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek ye-

gane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel

ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er

böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var

olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar.

Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde

sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.117

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni",
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Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu,

insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yafla-

yan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini var-

sayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern in-

san ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Ger-

çekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar

gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir.

Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve

ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri

üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece

soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir

benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.118

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani

insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,

Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›-

lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› oluflturur-

lar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda ev-

rimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20.

yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo
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sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.119

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgu-

lar›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl›

bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.120

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve

Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulun-

mufllard›r.121

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›-
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Evrim yanl›s› gazete ve

dergilerde ç›kan haberler-

de yandakine benzer haya-

li "ilkel" insanlar›n resim-

leri s›kl›kla kullan›l›r. Bu

hayali resimlere dayanarak

oluflturulan haberlerdeki

tek kaynak, yazan kiflilerin

hayal gücüdür. Ancak ev-

rim bilim karfl›s›nda o ka-

dar çok yenilgi alm›flt›r ki

art›k bilimsel dergilerde

evrimle ilgili haberlere da-

ha az rastlan›r olmufltur.
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n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi pa-

leontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na

karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›)

çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n

biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda

evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.122

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propa-

ganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu,

hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun

y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l

araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adamlar›ndan

Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymun-

su canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna

varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel ola-

rak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi

dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna

göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve

fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal

bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›m-

da ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›la-

ma" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpaze-

nin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan

bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yo-

rumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için her-
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fleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan

bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile müm-

kündür.123

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan bir-

tak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorum-

lamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, ister-

seniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de ço-

cuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gele-

rek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir fle-

kilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflüne-

lim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi ele-

mentleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, han-

gi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz

bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduk-

lar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin

Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan an-

cak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri

de bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino

asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali

10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s›

ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar.
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Varillerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar.

Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle

milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesin-

ler. 

Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine

inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa

yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›,

aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›,

gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elma-

lar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri,

üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve

bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il

burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücre-

sini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltura-

mazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art

arda baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi

hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamaz-

lar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir

safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile dü-

flünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er ko-

nu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›-

saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters ola-
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rak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine

dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçü-

cük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra be-

yindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flim-

di düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin

bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapka-

ranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar ka-

ranl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dün-

yay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tek-

nolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Ör-

ne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra

bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve ka-

litedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir

görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en

geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis

bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler

kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltiril-

mektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤u-

nuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göre-

ceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa

siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir

televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç bo-

yutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka ta-

raf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman

gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada
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da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekaniz-

man›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, oda-

n›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya

geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünür-

sünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar

nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de te-

sadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerli-

dir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta

kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula-

¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltüre-

rek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de be-

yindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese

de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de

olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde
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alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini din-

lersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o an-

da hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada

keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›-

yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses ka-

y›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik

sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu tek-

nolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n olufl-

turdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik

sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kay-

detti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka

parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan

bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin

ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiç-

bir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz;

ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›l-

d›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,

göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. An-

cak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir

gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve 
Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri,

kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

236

Kuran Ahlak›nda Fedakarl›¤›n Önemi



elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya

kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok de-

tay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir

yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses,

koku ve his olarak alg›layan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunla-

r› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤u-

nu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vere-

memektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh,
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görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duy-

maz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renk-

li, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düflünüp, O'ndan kor-

kup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgular-

la aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n

kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim meka-

nizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin ge-

rektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda,

elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara

at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli

gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim

teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar

teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›fl-

maktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤a-

ya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimse-

mektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden

ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Ric-

hard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle

itiraf etmektedir:
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Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,

do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama

getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine,

materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist

bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyo-

ruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n

sahneye girmesine izin veremeyiz.124

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa ya-

flat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz

maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; ör-

ne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n,

çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflim-

lerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden

olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir

kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n

sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insan-

lar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi

ve akla sahip olan bir Yarat›c›'n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yok-

tan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yara-

t›p flekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 
En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideoloji-

nin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her

insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran
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evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla an-

layacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve

bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar ya-

pan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bi-

lim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bu-

nun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na

inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›,

profesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için

"dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak

yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n›

bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, göz-

lerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmeleri-

ne engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› ba-

z› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹bra-

him'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin
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alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l al-

maz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da haber verdi-

¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve

gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bil-

dirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için

fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n›

mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük

azap onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r

bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar

hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil

olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar›

yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz

büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu bü-

yünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret ve-

rici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryola-

ra, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labi-

lir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z

atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon,

disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, can-

l›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve
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say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine

inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve

Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fi-

ravun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz.

Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetle-

rini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n göz-

lerini büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya)

büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüle-

yebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya

koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›-

n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›-

verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-to-

parlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yap-

makta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve kü-

çük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek et-

kileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lma-

s› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir bü-

yünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara

inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialar-

dan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "bü-
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yü bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60

yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha

sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n

gelecekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in

tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna

szoldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›l-

maz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.125

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insan-

lar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi

dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak ta-

n›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir ya-

n›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Art›k evrim aldat-

macas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›-

n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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