






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

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

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

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

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

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

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









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

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

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

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

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

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

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

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

eser le ri bu lun mak ta dır. Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 30.000 res -

min yer al dı ğı top lam 45.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 60

fark lı di le çev ril miş tir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır.

İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca,

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

ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li,

Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li

(Tan zan ya'da kul la nı lı yor),

YA ZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.
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Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih 
et miş tir. O, üs tün ve güç lü (aziz) olan dır, 

hü küm ve hik met sa hi bi dir.
Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur. Di ril tir 

ve öl dü rür. O, her şe ye güç ye ti ren dir.
(Ha did Su re si, 1-2)

www.harunyahya.org
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Ken di si de et olan mi de nin, et le ri sin di ren asit ler sal gı lar -

ken ken di ken di si ni sin dir me me si için özel bir sis te min

ku ru lu ol du ğun dan ha ber dar olan, eli ke sil di ğin de ka nı -

nın pıh tı laş ma sı için en az 20 en zi min çok özel bir plan la -

ma için de ha re ke te geç ti ği ni bi len bir in san, bun la rın hiç -

bi ri nin ev rim ci le rin id di a et tik le ri gi bi za man için de ka -

de me ka de me olu şa ma ya ca ğı nı, tüm bun la rın bir Ya ra tı cı -

sı ’nın ola ca ğı nı ken di si dü şü ne rek bu la cak tır.

www.insanmucizesi.com
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Çev re miz de gör dü ğü müz -ve ya gö re me di ği miz- bir çok

var lık ve olay, vic da nıy la ve ak lıy la ba kan her in san için

bir iman ha ki ka ti dir. Ör ne ğin yav ru su nu şef kat le ko ru -

yan bir at, bah çe de yü rü yen ka rın ca, ma sa da ki çi çek, vü -

cu du muz, gök ler de ki ve yer de ki dü zen, yağ mu run yağ ma -

sı, uzay dan ge len za rar lı ışın lar dan ve mad de ler den ko ru -

yan at mos fer ile bun lar gi bi da ha ni ce le ri Al lah'ı ta nı mak

is te yen her in san için bi rer iman ha ki ka ti dir. 

www.imanhakikatleri.com
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Ke di le rin göz be bek le ri ka ran lık ta ola bil di ğin ce çok ışık

ala bil mek için bü yü ye rek yu var lak la şır. Ay rı ca ke di le rin

göz le rin de re ti na ta ba ka sı nın he men ar ka sın da özel bir

ta ba ka var dır. Re ti na dan ge çip bu ra ya ge len ışık tek rar re -

ti na ya doğ ru yan sır. Bu ta ba ka ışı ğı ge ri yan sı ta bil di ği

için re ti na dan iki ke re ışık geç miş olur. Bu sa ye de ke di ler

çok ka ran lık or tam lar da bi le çok iyi gö rür.

www.ku ran mu ci ze le ri.org
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Gerçekten, gece ile gündüzün art arda
gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarat-
tığı şeylerde korkup-sakınan bir topluluk için

elbette ayetler vardır. 
(Yunus Suresi, 6)

www.sevimlicanlilar.com
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Aşa ğı da ki çi çe ğin için de sak la nan ve gö rü nü müy le üze -

rin de bu lun du ğu çi çe ğe tı pa tıp ben ze yen man tis, bu şe -

kil de nek tar ara yan ke le bek le ri ken di ne doğ ru çek miş

olur. Man tis ler de Al lah'ın ken di le ri ne ver di ği bu özel ka -

muf laj ye te ne ği sa ye sin de çi çek le rin ve yap rak la rın ara sı -

na ko lay lık la ka rı şır ve gö rün mez olur lar.

www.bitkidunyasi.net



17

O, gökten su indirendir. 
Bununla herşeyin bitkisini bitirdik, ondan bir 

yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne
bindirilmiş taneler türetiyoruz...

(Enam Suresi, 99)

www.yaratilis.com
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Pan da la rın sin di rim sis tem le ri bam bu da ki se lü lo zu ko lay ca

par ça la ya ma dı ğı için pan da lar gün de yak la şık 40 ki lo bam bu

yer ve gü nün yak la şık 14 sa ati ni ye mek yi ye rek ge çi rir ler. Sa -

de ce uyur ken ve kı sa me sa fe ler de yü rür ken ye mek ye me ye

ara ve rir ler. Bam bu ol maz sa pan da lar aç ka la bi lir ve so nun da

öle bi lir ler. Pan da la rın be yaz tüy le ri ha fif çe yağ lı dır, bu sa ye -

de pan da yağ mur da ıs lan maz.

www.belgeseller.net
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Di şi ör dek le rin tüy le ri nin renk le ri er kek le re oran la da ha so -

luk tur. Bu renk fark, yu vasnda ku luç ka ya ya ta rak bek le me si

ge re ken di şi ler için önem li bir ko ru madr. Or ta ma uy gun so -

luk renk le ri ka muf le ol ma larn sağ lar ve düş man lar on lar ko -

lay ca fark ede mez. Öte yan dan er kek ör dek ler de yu va ya pan

di şi le ri ni ko ru mak için par lak renk li tüy le ri ni kul la na rak

düş man larn dik ka ti ni üzer le ri ne çe ker ler.

www.iman ha ki kat le ri.com
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25 mil yon yıl lık 
sui kast çi bö cek fo si li
(üstte) .
Yanda ise, günümüzde
yaşayan bir suikastçi
böcek görülüyor.

Suikastçi böcekler, dış sindirim olarak bilinen türde beslenir-

ler. Avlarının dokusunu sıvı haline getiren bir zehir salgılar

ve ardından onu emerler. Toksin, hızlı işleyen ve ava birkaç

saniye içinde boyun eğdiren bir yapıya sahiptir. Bazı suikastçi

böcekler aktif olarak avını avlarken, diğerleri beklerler. Bu

suikastçi böceğin kanatlarındaki renkler de korunmuştur. 

Günümüzdeki suikastçi böceklerin sahip oldukları tüm özel-

liklere, aşağıda resimde görülen fosil gibi 25 milyon yıl önce

yaşayan suikastçi böcekler de sahiptir. 

Dönem: Senozoik zaman,
Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl 
Bölge: Dominik 
Cumhuriyeti
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Ba lon ba lı ğı mil yon lar ca yıl dır hiç bir de ği şi me uğ ra ma -

dan var lı ğı nı de vam et tir mek te dir. 95 mil yon yıl ön ce ya -

şa yan ba lon ba lık la rıy la, bu gün ya şa yan la rın ta ma men

ay nı ol ma sı, ev rim ci le rin as la açık la ya ma ya cak la rı bir du -

rum dur. Fo sil le rin gös ter di ği ger çek, can lı la rı Al lah'ın ya -

rat tı ğı dır.  

Dö nem: Me zo zo ik
za man, Kre ta se 
dö ne mi
Yaş: 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nan

Günümüzde yaşayan
balon balığı (yanda)
Altta ise 95 milyon
yıllık balon balığı
fosili.

www.evrimbelgeseli.com
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Kanatlı karınca tü rü nün 5 - 8 mm uzun lu ğun da  iki uzun

kanadı vardır. Yuvaların su ve yi ye cek kaynaklarına

yakın ya pan bu ka rın ca lar mil yon lar ca yıl dır hiç bir de ği -

şik li ğe uğ ra ma mış lar dır. 25 mil yon yıl lık am ber için de ki

ka nat lı ka rın ca fo si li, söz ko nu su can lı la rın mil yon lar ca

yıl dır ay nı ol duk la rı nı, ya ni ev rim ge çir me dik le ri ni gös -

ter mek te dir. 

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl

Bölge: Dominik Cumhuriyeti

www.harunyahya.net

Mlyonlarca yıldır var
olan günümüz kanatlı
karıncası 
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25 mil yon ya şın da ki ya ban arı sı ve kam bur si nek fo si li,

tüm can lı lar gi bi bö cek tür le ri nin de ev rim ge çir me dik le -

ri nin is pa tı dır. Bu can lı lar mil yon lar ca yıl dır aşa ğı da gö -

rül dü ğü gi bi gü nü müz de ya şa yan ör nek le riy le ta ma men

ay nı dır, her han gi bir de ği şik li ğe uğ ra ma mış lar ya ni ev rim

ge çir me miş ler dir.

25 milyon yıllık
parazitik yaban
arısı ve kambur
sinek fosili

Yaban arısı

Kambur sinek

Kambur sinek

Yaban arısı

www.yaratilismuzesi.com
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Kırkayak

Ateşböceği

Günümüzde yaşayan
bir örümcek türü
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Alttaki amberde görülen bö cek Pyroc hro ida e fa mil ya sı na

ait tir ve ge nel lik le ateş bö ce ği ya da ateş renk li bö cek ola -

rak bi li nir. Bu ör nek te ateş bö ce ği nin diş li an te ni çok net

ola rak gö rül mek te dir. Bu am ber par ça sı nın için de ay nı za -

man da kır ka yak ve örüm cek fo si li de yer al mak ta dır.

Mil yon lar ca yıl dır de ğiş me den ka lan ateş bö cek le ri, kır ka -

yak lar ve örüm cek ler, can lı la rın baş ka tür ler den aşa ma

aşa ma oluş ma dık la rı nı, sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler le

bir lik te ya ra tıl dık la rı nı gös ter mek te dir. 

25 milyon yıllık ateşböceği,
kırkayak ve örümcek fosili

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

www.evrimmasali.com
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25 milyon yıllık
iğnesiz arı

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

En alt ta ki re sim de am ber için de fo sil leş miş iki ta ne iğ ne -

siz arı fo si li gö rül mek te dir. He men aşa ğı da da gü nü müz -

de ya şa yan iğ ne siz bir arı var dır. Bu can lı la rın gü nü müz -

de ki ör nek le riy le, mil yon lar ca yıl ön ce ya şa yan ör nek le ri

bir bir le rin den fark sız dır.

www.yasayanfosiller.com
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25 milyon yıllık tatarcık ve kanatlı karınca fosili

25 mil yon yıl dır hiç bir de ği şik li ğe uğ ra ma dan ya şam la rı -

nı sür dü ren gal sinekleri ve kanatlı karıncalar, ev rim te -

ori si nin id di ala rı nı yer le bir et mek te dir. Re sim ler de am -

ber için degal sineği ve ka nat lı ka rın ca lar ve on la rın gü nü -

müz de ya şa yan ör nek le ri gö rül mek te dir.

www.evrimbelgeseli.com

tatarcık

kanatlı karınca
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Örüm cek ler yüz mil yon lar ca yıl dır ya pı la rı nı de ğiş tir me -

den var lık la rı nı de vam et ti ren can lı lar dan bi ri dir. Bu ra da

gö rü len am ber için de ki örüm cek ve ağı 25 mil yon yıl ya -

şın da dır. Gü nü müz de ya şa yan ör nek le rin den hiç bir far kı

ol ma yan bu can lı, "Biz ev rim ge çir me dik, ya ra tıl dık" de -

mek te dir. 

Amber içinde, 25 milyon yıllık
örümcek ve örümcek ağı fosili

www.canlilarinevrimi.com
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Tüm fo sil ler, can lı la rın var ol duk la rı gün den iti ba ren ay nı

özel lik le re sa hip ol duk la rı nı, za man için de de ği şi me uğ ra -

yıp ev rim ge çir me dik le ri ni gös ter mek te dir. Bu fo sil ler den

bi ri de, ağaç ka bu ğu bit le ri nin mil yon lar ca yıl dır ay nı ol -

du ğu nu gös te ren 25 mil yon yıl lık aşağıdaki am ber dir. 

25 milyon yıllık
ağaç kabuğu biti
fosili (sağda)
Altta ise
günümüzde
yaşayan bir ağaç
kabuğu  biti .

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

www.dunyadanyankilar.com
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25 mil yon yıl ya şın da ki ka bu k bö cek le ri, gü nü müz de ki -

ler le ay nı dır. Mil yon lar ca yıl dır ay nı olan bu bö cek ler,

can lı la rın ev rim ge çir me dik le ri ni, ya ra tıl dık la rı nı gös te -

ren ör nek ler den bi ri dir. 

www.yasayanfosiller.com

25 milyon yıllık
kabuk böceği fosili
(solda)

Milyonlarca yıl önce yaşamış olan kabuk
böceklerinin günümüzdeki örneklerinden

bir farkı bulunmamaktadır. (yanda)
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Fo sil ler, can lı la rın ek sik siz ve ku sur suz ya pı la rıy la bir

an da or ta ya çık tık la rı nı ve var ol duk la rı müd det çe de ğiş -

me dik le ri ni gös ter mek te dir. Ev rim ci le rin açık la ya ma ya -

cak la rı ör nek ler den bi ri de, am ber için de  25 mil yon yıl lık

at na lı yen ge ci bö ce ği fo si li dir. 

At nalı yengeci böcekleri, evrime
meydan okumaktadır.  Altta am-
ber içinde 25 mil yon yaşındaki at

nalı yengeci böceği fosili, solda
ise günümüzde yaşayan bir

örneği görülmektedir.

www.altinoran.org





ÖN SÖZ

Si zi ya rat mış, bu dün ya ya yer leş tir miş, akıl ve be den sa hi bi

kıl mış olan Al lah'a aca ba ge rek ti ği ka dar ya kın mı sı nız? O'na en

son ne za man dua et ti niz? Al lah'a sa de ce bir ta kım sı kın tı ve be -

la lar la kar şı la şın ca mı yal va rı yor su nuz? Yok sa O'nu sü rek li anı-

yor mu su nuz? Dua et ti ği niz de O'nun si ze çok ya kın ol du ğu nu,

si zin fı sıl tıy la söy le di ği niz ve ya içi niz den ge çir di ği niz her sö zü

işit ti ği nin bi lin cin de mi si niz? O'nun tüm in san la rın ve her şe yin

Yaratıcısı ol du ğu nu, ha yat ta ki en bü yük dos tu nu zun ve da ya -

na ğı nı zın Al lah ol du ğu nu, her şe yi ön ce lik le Rab bi miz den di le -

me niz ge rek ti ği ni dü şü nü yor mu su nuz?

Ver di ği niz ce vap ne olur sa ol sun, bu ki ta bı oku mak si ze bü -

yük ya rar sağ la ya cak tır. Çün kü bu ki tap, Al lah'ın kul la rı na ne

ka dar ya kın ol du ğu nu, on lar dan na sıl bir dua is te di ği ni, ne yin

ger çek ten O'nun is te di ği gi bi bir dua ol du ğu nu an lat mak için

ya zıl mış tır. Du anın öne mi Ku ran'da, "... Si zin du anız ol ma -

say dı Rab bim si ze de ğer ve rir miy di?" (Fur kan Su re si, 77)

aye tiy le ha ber ve ri lir. Al lah'a dua et mek te, O'na ya kın laş mak -

ta bir sı nır yok tur. Do la yı sıy la, her kes bu yo lu öğ ren mek le ya

da tek rar et mek le ebe di ha ya tı na fay da sağ lar.

Dua, Al lah ile in san lar ara sın da ki bir bağ lan tı yo lu dur. Al lah

ile bağ lan tı kur ma ih ti ya cı ise in sa nın fıt ra tın da ya ni ya ra tı lı şın -

da var dır. Mü min ler için dua et mek, ha yat la rı nın ay rıl maz ve

çok do ğal bir par ça sıy ken, bir çok la rı için  dua an cak bü yük zor-
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luk lar al tı na gi rin ce, ha ya ti teh li ke ler le kar şı kar şı ya ka lın ca ha -

tır la na cak bir iba det tir. El bet te ki son söy le di ği miz dua bi çi mi -

ni Al lah mak bul kar şı la ma ya bi lir. Asıl ha yır lı olan hem ra hat lık -

ta, hem de zor luk ta Al lah'tan yar dım is te mek tir. İş te bu nun için

de sa mi mi bir şe kil de Al lah'a dua ede bil me ni n yol la rı Ku ran'da

de tay lı ca ta rif edil miş tir. 

Ku ran'da birçok ayette doğ ru dan ya da do lay lı ola rak dua ko -

nu su yer almaktadır. Sa de ce bu bi le dua ko nu su na ve ril me si ge -

re ken öne min bir gös ter ge si dir. Öte yan dan, dua ile il gi li ayet-

ler okun duk ça da, bu nun ne de re ce ha ya ti bir iba det ol du ğu

da ha ra hat an la şıl mak ta dır.

Ku ran'a Gö re Dua

"Ça ğır mak, ses len mek, is te mek, yar dım ta lep et mek" an lam -

la rı na ge len dua, Ku ran'a gö re "ku lun bü tün ben li ğiy le Al lah'a

yö nel me si" ya da "gü cü sı nır lı ve son lu bir var lık olan in sa nın,

sı nır sız ve son suz bir kud ret kar şı sın da aciz li ği ni ka bul ede rek

yar dım di le me si" şek lin de ta nım lan mak ta dır. 

Al lah inan cı olan her in sa nın çeşitli şekillerde dua et ti ği bir

ger çek tir. An cak in san la rın ol duk ça bü yük bir kıs mı du ayı, sa -

de ce dar lık ve sı kın tı anın da el den ge len tüm ih ti mal ler de nen -

dik ten son ra Al lah'ı ha tır la mak şek lin de an la mak ta dır lar. Bu in -

san lar üzer le rin de ki sı kın tı ge çin ce bir son ra ki dar lık ve sı kın tı

anı na ka dar Al lah'ı unu tur ve on dan bir şey ta lep et me yi akıl la -

rı nın ucun dan da hi ge çir mez ler.

İn san la rın baş ka bir bö lü mün de de son de re ce ha ta lı bir dua

an la yı şı hü küm sür mek te dir. Bu in san lar için dua, kü çük yaş lar -

dan iti ba ren ai le nin yaş lı bir fer di ta ra fın dan öğ re ti len an la şıl -
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maz ba zı söz ler dir. İn san la rın bu tür du ala rın da Al lah'ın var lı ğı,

bir li ği, bü yük lü ğü, kud re ti, in san la rı sü rek li ola rak gö rüp-işit ti -

ği, du ala ra ica bet ede ce ği faz la dü şü nül mez. (Allah’ı tenzih ede-

riz) Ön ce den ez ber len miş olan dua ka lıp la rı tek rar la nır, du rur.

Oy sa ki ta bı mı zın da ko nu su olan, Al lah'ın Ku ran ara cı lı ğıy la in -

san la ra du yur du ğu dua çok fark lı dır. 

Ku ran'a gö re dua et mek, Al lah'a ula şa bil me nin en ko lay yo -

lu dur. Şim di Al lah'ın sı fat la rı nı bir dü şü ne lim. O, in sa na şah da -

ma rın dan da ha ya kın olan, her şe yi bi len, işi ten dir... İn sa nın için-

den ge çir di ği tek bir dü şün ce bi le Al lah'tan giz li kal maz. O hal -

de sa mi mi ola rak Al lah'tan bir is tek te bu lun mak için in sa nın sa -

de ce dü şün me si bi le yet mek te dir. İş te Al lah'a ulaş mak bu den -

li ko lay dır. 

İn san kul luk bi lin cin de ol du ğu sü re ce Al lah Katın da bir de ğer

ka za na bi lir. Bu yüz den in sa nın Al lah'a yö nel me si, ha ta la rı ko -

nu sun da Al lah'a iti raf ta bu lun ma sı ve sa de ce Al lah'tan yar dım

di le me si ge rek mek te dir. Bu nun dı şın da bir dav ra nış tar zı

Al lah'a kar şı bü yük len mek tir ki, Ku ran'da bu nun ce za sı nın ce -

hen nem azabı ol du ğu bil di ri lir.

Gü nü müz top lum la rın da dik kat çe ken bir ger çek, di ğer bir-

çok iba det gi bi du anın da ter k e dil miş bir ge le nek ola rak dü şü-

nül dü ğü dür. As lın da bu dü şün ce nin ge liş me si nin per de ar ka -

sın da "Al lah'tan ba ğım sız, ken di ken di si ne iş le yen bir dün ya"

ola bi le ce ği tel ki ni yat mak ta dır. (Allah’ı tenzih ederiz). İn san la -

rın bü yük bir kıs mı is ter is te mez ya şan tı la rı nın baş lan gı cın dan

so nu na ka dar tüm olay la rın ken di le ri nin ve çev re le rin de ki in -

san la rın kont ro lün de ce re yan eden olay lar ol du ğu nu dü şü nür -

ler. Bu yüz den de ölüm le bu run bu ru na gel me den ya da çok



bü yük bir fe la ket le kar şı laş ma dan Al lah'a dua et me ih ti ya cı

duy maz lar. Oy sa bu bü yük bir ya nıl gı dır. Bu ya nıl gı da öy le bir

nok ta ya ge len ler olur ki, bun lar du ayı ade ta geç miş za man lar -

dan gü nü mü ze ka dar ulaş mış bir si hir tek ni ği ola rak al gı lar lar.

Hal bu ki dua, ya şa mın ge ne li ne ya yı la cak baş lı ba şı na bir iba det -

tir. 

İn san la rın ta ma mı du aya muh taç tır. Fa kir ve zor şart lar al tın-

da ya şa yan bi ri nin zen gin bir in sa na gö re du aya da ha faz la ih ti -

ya cı ol du ğu nu dü şün mek, dua ko nu su nu te me lin den yan lış an -

la mak de mek tir. Maddi durumu iyi olan, ha yat ta tüm is te dik le -

ri ne ka vuş tu ğu nu dü şü nen bir in sa nın du aya ih ti ya cı ol ma dı ğı nı

dü şün mek son de re ce ha ta lı dır. Çün kü bu du rum da dua et me-

nin tek se be bi nin dün ye vi ar zu la rın tat mi ni ol du ğu an la mı çık-

mak ta dır. Oy sa mü min ler hem dün ya ha yat la rı için, hem de

ahi ret le ri için dua eder ler. Dua be ra be rin de te vek kü lü de ge -

ti rir. Dua eden in san, kar şı sı na çı ka bi le cek zor ya da ko lay her

tür lü du ru mu, tüm olay la rı, ka ina tın Ya ra tı cı sı ve Ha ki mi olan

Al lah'ın takdirine bırakmış de mek tir. Bir prob le mi çöz me nin

ya da ön le me nin bü tün yol la rı nın ev ren de ki tüm kud re tin sa -

hi bi olan Al lah'a da yan dı ğı nı bil mek, tüm iş le ri ona ha va le et -

mek ve sa de ce ona dua et mek, mü min için bir fe rah lık ve gü -

ven kay na ğı dır. 

36 KURAN'DA DUA
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KU RAN'DA DUA
NA SIL AN LA TI LI YOR?

En son ne za man dua et ti ği ni zi dü şün dü nüz mü?...  Bu so ru ya

fark lı ce vap lar ve ri le bi lir ama or tak nok ta her ke sin bir şe kil de

dua et ti ği ola cak tır. İn san lar el bet te her yer de, her or tam da, is -

te dik le ri her şe y için Rab bi miz olan Al lah'a dua ede bi lir ler. Al lah

iman eden le rin her or tam da dua ede bi le cek le ri ne, Ken di ni zik-

re de bi le cek le ri ne aşa ğı da ki ayet ler le dik kat çek miş tir:

On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı
zik re der ler ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da
dü şü nür ler. (Ve der ler ki:) "Rab bi miz, Sen bu nu bo -
şu na ya rat ma dın. Sen pek Yü ce sin, bi zi ate şin aza-
bın dan ko ru." "Rab bi miz, şüp he siz Sen ki mi ate şe
so kar san, ar tık onu 'hor ve aşa ğı lık' kıl mış sın dır; zul-
me den le rin yar dım cı la rı yok tur." "Rab bi miz, biz:
"Rab bi ni ze iman edin" di ye ima na çağ rı da bu lu nan
bir ça ğı rı cı yı işit tik, he men iman et tik. Rab bi miz, bi -
zim gü nah la rı mı zı ba ğış la, kö tü lük le ri mi zi ört ve bi -
zi de iyi lik ya pan lar la bir lik te öl dür." "Rab bi miz, el çi -
le ri ne va'det tik le ri ni bi ze ver, kı ya met gü nün de de
bi zi 'hor ve aşa ğı lık' kıl ma. Şüp he siz Sen, va'di ne mu -
ha le fet et me yen sin." Ni te kim Rab le ri on la ra (du ala -
rı nı ka bul ede rek) ce vab ver di: "Şüp he siz Ben, er kek
ol sun, ka dın ol sun, siz den bir iş te bu lu na nın işi ni bo -
şa çı kar mam…" (Al-i İm ran Su re si, 191-195)
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Bun la rın ya nı sı ra bir de du anın, en gü zel, en mak bul şek li var-

dır ki Ku ran'da bun lar ay rın tı la rıy la an la tıl mış tır. 

Yük sek Ol ma yan Bir Ses le, 
Yal nız Ba şı na, İçin İçin Dua

Çok ça re siz ve sı kın tı içe ri sin de kal dı ğı nız, Al lah'a dua et me

ih ti ya cı his set ti ği niz bir an da dua et mek için na sıl bir or ta mı

ter cih et ti ği ni zi ha tır lı yor mu su nuz? Hiç şüp he siz ge ce yas tı ğa

ba şı nı zı koy du ğu nuz da ya da çok ses siz ve gü rül tü süz, Al lah'la

baş ba şa ola bi le ce ği ni zi his set ti ği niz bir or tam da dua et me yi

ter cih et miş si niz dir. 

İba det ler sı ra sın da ma ne vi yo ğun luk en faz la yal nız ba şı na,

kim se nin bil me di ği za man lar da, tam bir kon sant ras yo nun sağ la -

na bil di ği sı ra da ya şa nır. İh ti yaç la rı, ha ta la rı ve ya ek sik le ri ko nu -

sun da Al lah'a dua et me ge rek si ni mi du yan in san, yal nız ba şı na

ve için için dua et me yi ter cih eder. Bu na gü zel bir ör nek Hz.

Zekeriya (as)'ın du ası dır. Ku ran'da, onun Al lah'tan so yu nu de -

vam et ti re cek bir va ris is ter ken giz li ce dua et ti ği ne işa ret edi lir:

Ha ni o Rab bi ne giz li ce ses len di ği za man de miş ti ki:
"Rab bim, şüp he siz be nim ke mik le rim gev şe di ve baş,
yaş lı lık ale viy le tu tuş tu; ben sa na dua et mek le mut-
suz ol ma dım." (Mer yem Su re si, 3-4)

Du anın ta nı mı için "gü cü sı nır lı ve son lu bir var lı ğın gü cü sı -

nır sız bir kud ret kar şı sın da aciz li ği ni or ta ya ko ya rak is tek te bu -

lun ma sı dır" de miş tik. Bu yüz den dua, ger çek ten Al lah'a kar şı

aciz lik ve fa kir lik bi li ne rek ya pıl ma lı dır. Fa kat el bet te ki bu

bir ta kım yap ma cık ha re ket ler le, ka lıp çı ve tak lit çi dü şün ce ya -

pı sıy la sağ la na maz. Za ten ger çek an lam da sa mi mi olan, aciz li ği -

ni his se den in san do ğal ola rak bu nu ya şa ya cak tır. Ku ran'da,

mü min le re şu şe kil de dua et me le ri tav si ye edi lir:
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Rab bi ni ze yal va ra yal va ra ve için için dua edin. Şüp -
he siz O, had di aşan la rı sev mez. (A'raf Su re si, 55)
Rab bi ni, sa bah ak şam, yük sek ol ma yan bir ses le, ken -
di ken di ne, ür per tiy le, yal va ra yal va ra ve için için zik -
ret. Gaf le te ka pı lan lar dan ol ma. Şüp he siz Rab bi nin
Ka tın da olan lar, O'na iba det et mek ten bü yük len -
mez ler..." (A'raf Su re si, 205-206)

Ku ran'da, du anın yal nız ken, yal va ra rak ve için için ya pı la bi le -

ce ği ne dik kat çe ki lir. Do la yı sıy la du anın ne re de ya pıl dı ğı, dua

sı ra sın da dü zen le nen "tö ren"in bü yük lü ğü, ka tı lı mın faz la ol ma-

sı ve dua eden şah sın se si nin çok faz la çık ma sı öl çü de ğil dir. 

Ön ce lik le bi lin me li dir ki, du ada ki yük sek ses ton la rı du anın

Al lah'a ulaş ma sı nı ya da Al lah'ın du aya ica be ti ni ko lay laş tır maz.

Dua et ti ği miz Rab bi miz, içi miz den ge çir di ği miz dü şün ce le ri bi -

len, her şey den ha ber dar olan ve bi ze şah da ma rı mız dan da ha

ya kın olan dır. (Kaf Su re si, 16) Bi ze bu ka dar ya kın olan Al lah'a

dua eder ken se si mi zi ge rek siz ye re yük selt me mi zin bir an la mı

yok tur. Ki şi için den dua ede bi le ce ği gi bi, an cak ken di si nin du -

ya bi le ce ği bir ton la da dua ede bi lir. Ku ran'da ge rek iba det sı -

ra sın da, ge rek se ya şa mın her anın da ses to nu nun uy gun tu tul -

ma sı ge rek ti ği in san la ra aşa ğı da ki ayet ler de şöy le bil di ri lir:

Yü rü yü şün de or ta bir yol tut, se sin den de (yük sek
per de le ri) ek silt. Çün kü, ses le rin en çir kin ola nı ger-
çek ten eşek le rin se si dir. (Lok man Su re si, 19)
De ki: "Al lah, di ye ça ğı rın, 'Rah man' di ye ça ğı rın, ne
ile ça ğı rır sa nız; so nun da en gü zel isim ler O'nun dur."
Na ma zın da se si ni çok yük selt me, çok da kıs ma, bu
iki si ara sın da (or ta) bir yol be nim se. (İs ra Su re si, 110)

Gö rül dü ğü gi bi Ku ran'da ta rif edi len iba det şekli gös te riş ten

uzak tır. Baş ka la rı gör sün ve ya duy sun di ye ya pıl maz, sa de ce

Al lah'a kar şı olan va zi fe nin hak kıy la ye ri ne ge ti ril me si ama cı nı
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ta şır. Ku ran'da bu nun üze rin de önem le du ru lur. Dua ile il gi li

ayet ler de de fa lar ca "di ni Al lah'a ha lis kı la rak dua et mek"ten

söz edi lir. Bu nun an la mı, di nin, ya ni iba de tin sa de ce Al lah için

ya pıl ma sı, O'ndan baş ka la rı nın rı za sı nın ke sin lik le aran ma ma sı -

dır. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

O, Hayy (di ri) olan dır. O'ndan baş ka ilah yok tur; öy -

ley se di ni yal nız ca Ken di si'ne ha lis kı lan lar ola rak

O'na dua edin. Alem le rin Rab bi ne ham dol sun.

(Mü'min Su re si, 65)

Öy ley se, di ni yal nız ca O'na ha lis kı lan lar ola rak

Al lah'a dua (kul luk) edin; ka fir ler hoş gör me se de.

(Mü'min Su re si, 14)

De ki: "Rab bim ada let le dav ran ma yı em ret ti. Her

mes cid ya nın da (sec de ye rin de) yüz le ri ni zi (O'na)

doğ rul tun ve di ni yal nız Kendisi'ne has kı la rak O'na

dua edin. "Baş lan gıç ta si zi ya rat tı ğı" gi bi dö ne cek si -

niz." (A'raf Su re si, 29)

Din sa de ce Al lah'ın dır. İba det le rin hep si sa de ce O'nun

hoş nut lu ğu nu ka zan mak ama cıy la ya pı lır. Bu nun ye ga ne yo lu

da O'nun is te di ği ve ta rif et ti ği gi bi yap mak tır. Du ası nı, ya da 5

vakit namaz, oruç, zekat, tesettür gibi baş ka her han gi bir iba-

de ti ni Al lah'a ha lis kıl ma dan ya pan lar, ya ni et raf la rın da ki in san -

la ra "tak va" gö rün mek en di şe sin de olan lar bü yük bir da la let

için de dir ler. Al lah Ku ran'da on lar dan şöy le söz eder:

İş te (şu) na maz kı lan la rın vay ha li ne, Ki on lar, na -

maz la rın da ya nıl gı da dır lar, On lar gös te riş yap mak -

ta dır lar, (Ma un Su re si, 4-6)

KURAN'DA DUA
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Al lah'ın Var lı ğı nı His se de rek Dua 

Du anın en önem li un sur la rın dan bi ri Al lah'a olan ke sin

iman dır. İn san ça re siz kal dı ğı du rum lar da Al lah'ın var lı ğı nı ve

ken di si ne sa de ce O'nun yar dım ede ce ği ni hiç şüp he siz bi lir.

An cak in sa nın ra hat za man la rın da da Al lah'ın var lı ğı nı ve gü cü -

nün bü yük lü ğü nü his se de rek dua et me si ge rek mek te dir. As lın -

da in san sa de ce dua sı ra sın da de ğil, gün lük ya şan tı sı nın her

anın da bu bi linç te ol ma lı dır.  

Her an, Al lah'ın var lı ğı nı ve ya kın lı ğı nı his se de rek dua et -

me li dir. Çün kü an cak Al lah'ın var lı ğı nın far kın da olan in san du -

anın an la mı nı ve öne mi ni kav rar. Du anın özel li ği, Al lah ile ku lu

ara sın da özel ve sı cak bir bağ lan tı kur ma sı dır. İn san tüm sı kın -

tı la rı nı ve is tek le ri ni Al lah'a açar, O'na ya ka rır ve Al lah ku lu -

nun is te ği ne ica bet eder, du ası nı kar şı lık sız bı rak maz. 

Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi Ku ran'da dua hiç bir şek li ka -

lı ba so kul maz. "Al lah'ı ayak tay ken, otu rur ken ve yan ya -

tar ken zik re din" (Ni sa Su re si, 103) aye ti, in sa nın her du rum -

da ve her şart ta Al lah'ı anıp O'na dua ede bi le ce ği ni gös te rir.

Önem li olan şe kil de ğil, dua eden ki şi nin sa mi mi yet ve tes li mi -

ye ti dir. 

Bu nun ak si bir an la yış ise, du ayı ger çek an la mın dan çı ka rır ve

bir tür bü yü ya da tıl sım gi bi gö rül me si ne yol açar. Bir ta kım ca -

hil in san la rın ken di ken di le ri ne üret tik le ri ağaç la ra bez bağ la -

ma, su ya üf le me gi bi ba tıl inanç lar bu nun bir gös ter ge si dir.

Dik kat edi lir se bu tür uy gu la ma la rın te mel özel li ği, bun la rı uy -

gu la yan ki şi le rin Ku ran'ın man tı ğın dan uzak oluş la rı dır. Doğ ru -

dan Al lah'a yö ne lip is tek le ri ni O'ndan is te mek ten se, bir ta kım

ba tıl tö ren ya da sem bol ler icad et mek te, du ayı da bun lar ara-

cı lı ğıy la yap mak ta dır lar. Ki me dua et tik le ri nin, ki me ya kar dık -

la rı nın ise pek far kın da de ğil dir ler. Dua için kul lan dık la rı ci sim -
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ler de bir tür "ke ra met" ol du ğu zan nın da dır lar, ama so rul sa

bu nun ne de mek ol du ğu nu ta rif ede mez ler. Tür be zi ya ret le ri -

ni ama cın dan sap tı ra rak bu tür be ler de ya tan in san la ra dua

eden ler, on lar dan me det uman lar da ay nı ba tıl ve sa pık inan ca

sa hip tir ler. 

Mü min ise "Rab bi nin is mi ni zik ret ve her şey den ken di ni
çe ke rek yal nız ca O'na yö nel" (Mü zem mil Su re si, 8) em ri ne

uyar, tüm bu ba tıl ina nış lar dan uzak ola rak sa de ce ve sa de ce

Al lah'a dö ner, O'nun hu zu run da bo yun eğer ve Rab bi mi z’e yal-

va rır. 

ALLAH İLE SAMİMİ BAĞLANTIYA 
DUA ETMEK
ADNAN OKTAR: ... Dua ederken en çok Allah’la samimi

bağlantıyla dua edilmesi lazım; yani Allah’a samimi iman edilmesi,

samimi Allah’tan korkulması, Allah’ın şanını ve kadrini; büyüklüğü-

nü, gücünü samimi olarak bilmeyi kalbimize ilka etmesi için Allah’a

dua edeceğiz. Yani Allah candan sevilir de, şahıs Allah’ı candan

anlar bilirse, Allah’ın varlığında erirse bir anlamda yani Allah’a ken-

dini tam teslim ederse müthiş bir güç kazanmış olur. Ondan sonra

her şey çok kolaydır. Her şeyin başı Allah korkusu, Allah sevgisidir,

Allah’a derin imandır. Şimdi tamam “bir yaratan var” demek ayrı-

dır, bir de beyninin gücünü derinlemesine kullanıp insanların bile-

meyeceği derin bir bağlantıyla beynin gücünün üst sınırlarında

Allah’la bağlantıya geçmek vardır. En makbul olan budur, candan

istenirse Allah bunu nasip eder. Allah’a karşı uzak olana da Allah

manen uzak olur. Allah’a çok yakın olana da Allah manen yakın

olur. Mesela ben şu an konuşuyorum, beni konuşturan Allah’tır.

Şahıs, ben kendimden konuşuyorum diyemez. Mesela aklıma bir



konu gelmesi, bir benzetme, bir izah yani onu da Allah yaptırır. Her

kelimeyi, her şeyi Allah yaptırır. Her şeyi Allah’a ait olarak görmek

çok önemlidir Müslüman için. Yani ‘ben yaptım, ben ettim’ bu

Allah’ın zoruna gider, yani beğenmez Allah bunu. Zoruna gider der-

ken Allah’ın beğenmeyeceği bir tavırdır. Bunun dışında “iyi olayım,

güzel olayım, doğru olayım, tamam, sağlıklı olayım” diye dua ede-

bilir mümin ama bu konu hallolmadıktan sonra... yani en önemli

konu budur. Önce bunun hallolması lazım. Onun için derin imanı

insanlar biraz önemsiz bir şeymiş gibi görüyorlar. Herhangi bir

imanla yahut orta bir imanla devam etmek istiyorlar. Hâlbuki çok

çok derin imanı Allah’tan istemek lazım. Bunun için gece gündüz

yalvarmak lazım, çünkü insanın müthiş bir berraklaşma gücü var-

dır beyninin. Muazzam kavrama gücü vardır. İnsanların aceleciliği,

bir de eski alışkanlıkları; çocukluğundan kalan iman anlayışından

dolayı çocukluğundaki gibi kalmak ister. Hâlbuki bir olay karşısında

tevekkül gösteremiyorsa bu bir iman zafiyetidir. Belli yani orada

insan kendine çok kızacak değil mi? Buğz edecek ve onu mutlaka

yıkmaya çalışacak. Mesela bir şey karşısında üzülüyorsa, korkuyor-

sa belli ki bir iman zafiyeti vardır. Çünkü normalde ne üzülmesi

gerekir ne de korkması gerekir eğer güçlü bir imana sahipse.

Demek ki o zaman ruhunu boş bırakmış, kendini iyice açmaya çalı-

şacak ve sağlam bir imanla iman ettiğinde hem tevekkülü çok

rahatlar hem gereksiz üzülmelerden kurtulur, sinirlenmeleri kalkar.

Anlasın ki imanı güçlendi demektir bu durumda. Yani imanın ölçü-

südür bunlar. Sinirlenmemek, üzülmemek, korkmamak, haset

etmemek, değil mi? Bunların oluşması durumunda şahıs diyecek;

“Allah’a çok şükür demek ki imanım inşaAllah güçleniyor” diyecek.

(Sayın Adnan Oktar'ın Kanal 35 ve TV Kayseri Röportajı - 22

Kasım 2009)
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Kor ku ile Ümit Ara sın da Dua

Ku ran'da Al lah'ın "... mer ha met li le rin en mer ha met li -

si..." (En bi ya Su re si, 83) ol du ğu be lir til mek te dir. Yi ne Ku -

ran'da ha ta ya pa nın Al lah'tan ba ğış lan ma di le me si du ru mun da

hiç bir gü nah ay rı mı gö ze til me den af fe di le ce ği söy len mek te dir.

(Ni sa Su re si, 110) Bu ne den le in san la rın du ala rın da Al lah'ın

"esir ge yen ve ba ğış la yan" sı fat la rı nı dü şün me le ri, ümit için de

dua et me le ri ge re kir. Ki şi nin yap mış ol du ğu ha ta ve bu yüz den

duy du ğu vic dan aza bı ne ka dar bü yük ol sa da, Al lah'ın af fe di ci -

li ğin den ümit kes me si ne ne den de ğil dir. Bu nun la pa ra lel ola rak

in sa nın ha ta yap mak tan ve gü nah iş le mek ten do la yı içi ne gir miş

ol du ğu ruh ha li, onun umut için de dua et me si ne en gel ol ma -

ma lı dır. Çün kü Ku ran'da sa de ce ka fir le rin Al lah'ın rah me tin -

den umut ke se ce ği söy le nir:

"... Al lah'ın rah me tin den umut kes me yin. Çün kü ka -
fir ler top lu lu ğun dan baş ka sı Al lah'ın rah me tin den
umu du nu kes mez." (Yu suf Su re si, 87)

Öte yan dan kim se nin mut la ka cen ne te la yık ol ma gi bi bir ga -

ran ti si yok tur. Ni te kim Al lah Ku ran'da; "Şüp he siz Rab le ri nin

aza bın dan emin olu na maz" (Me aric Su re si, 28) aye tiy le bu

ger çe ğe kar şı in san la rı uyar mış tır. Bu ne den le de her kes

Al lah'tan gü cü nün yet ti ği ka dar kork mak du ru mun da dır. Öy le ise

im ti han için dün ya da bu lu nan in sa nın her za man için sap ma sı, da -

la le te düş me si, şey ta nın oyu nu na ge lip Al lah'ın yo lun dan dön me -

si ih ti mal da hi lin de dir. Bu ko nu da kim se nin bir ga ran ti si yok tur.

Bu ne den le in san du asın da bir yan dan Al lah'ın rah me ti ni ümid

eder ken, bir yan dan da O'nun rı za sı nı yi tir mek ten kork ma lı dır.

Ni te kim ger çek bir mü mi ni di ğer in san lar dan ayı ran en

önem li özel lik ler den bi ri Al lah kor ku su dur. Çün kü inan ma yan

bir in sa na gö re ce hen ne min var lı ğı meç hul dür. Mü min ise ce -



hen nem teh li ke si nin far kın da dır. Ahi ret gü nü ne ke sin bir bil gi

ile inan dı ğı için en bü yük kor ku yu ya şar. Sa de ce ina nan ve

Al lah'a kar şı bü yük len mek ten ka çı nan ki şi bu kor ku ile ha re ket

eder. Aza bın ger çek li ğin den ve şid de tin den emin dir. Bu azap la

kar şı laş ma mak için dün ya ha ya tın da risk sa yı lan hiç bir şe ye

yak laş maz. Ahi ret te ki o zor lu azap tan uzak laş ma yı ve son suz

gü zel lik le kar şı la na ca ğı cen ne ti hak et me yi is ter. Mü mi nin ahi-

ret aza bın dan kor ku su du ası na da yan sı mak ta dır. 

İş te bu yüz den Ku ran'da kor ku ve ümit kav ram la rı bir lik te

kul la nıl mış tır. Eğer in san du asın da ce hen nem kor ku su nu his-

set mi yor sa -ki bu nun te me lin de Al lah kor ku su nun ek sik li ği

yat mak ta dır- or ta da mut la ka bir te fek kür ya ni dü şü nüp an la ma

ek sik li ği var dır. İn san cen ne ti ka zan mak için ne ka dar is tek li bir

şe kil de dua edi yor sa, ce hen nem den kur tul mak için de o ka dar

is tek li bir şe kil de dua et me li dir. Ya ni ce hen nem den kor kup,

cen ne te ka vuş ma yı ümit et me li dir. Bu ruh ha li ni ifa de eden

ayet ler den iki si şöy le dir:

"Dü ze ne ko nul ma sı (ıs lah)ın dan son ra yer yü zün de
boz gun cu luk (fe sad) çı kar ma yın; O'na kor ka rak ve
umut ta şı ya rak dua edin. Doğ ru su Al lah'ın rah me ti
iyi lik ya pan la ra pek ya kın dır." (Araf Su re si, 56)
"On la rın yan la rı (ge ce na ma zı na kalk mak için) ya -
tak la rın dan uzak la şır. Rab le ri ne kor ku ve umut la
dua eder ler ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri -
miz den in fak eder ler." (Sec de Su re si, 16)

Gö rül dü ğü gi bi kor ku ve umut, Ku ran'da kas te di len du ayı

oluş tu ran iki te mel his tir. Ku ran dik kat li ce in ce len di ğin de za -

ten tüm iba det ler de, ve ya şa mın her anın da bu iki his sin ha ya -

ti önem ta şı dı ğı ra hat lık la fark edi le bi lir.

Unu tul ma ma lı dır ki dua Al lah'a kar şı hem bü yük bir gö rev

hem de bi zim ebe di ha ya tı mı zı kur ta ra cak bir ve si le dir. Çün kü
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Ku ran'da Al lah'a dua et me yen le rin so nu nun ebe di ce hen nem

aza bı ol du ğu ha ber ve ri lir.

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

Al lah'ın Sı fat la rı nı Ana rak Dua Et mek

Al lah'ın isim le ri, bi ze O'nun va sıf la rı nı ta nı tır lar. Ör ne ğin

Al lah Rah man'dır, ya ni esir ge yi ci dir; Rab'dır, ya ni eği ten ve yol

gös te ren dir; Ha kim'dir, ya ni hü küm ve ren, her şe ye ha kim

olan dır; Rez zak'tır, ya ni rı zık ve ren dir... Bu isim ler Al lah'ı ta nıt-

tı ğı için, in san bun lar la Rab bi mi ze ses le ne rek O'nun bü yük lü -

ğü nü, ya kın lı ğı nı, gü cü nü ve rah me ti ni da ha iyi kav rar. Al lah'tan

rı zık is te yen bir ki şi nin O'nun Rez zak is mi ni ana rak dua et me -

si, el bet te ki du ası nın an la mı na uy gun ola cak tır. Ni te kim Ku -

ran'da da, Al lah'a O'nun fark lı isim le ri ile dua edi le bi le ce ği ha -

ber ve ril mek te dir: 

"De ki: "Al lah, di ye ça ğı rın, 'Rah man' di ye ça ğı rın, ne
ile ça ğı rır sa nız; so nun da en gü zel isim ler O'nun dur."
Na ma zın da se si ni çok yük selt me, çok da kıs ma, bu iki -
si ara sın da (or ta) bir yol be nim se." (İs ra Su re si, 110)
"İsim le rin en gü ze li Al lah'ın dır. Öy ley se O'na bun lar -
la dua edin. O'nun isim le rin de 'ay kı rı lı ğa (ve in kâ ra)
sa pan la rı' bı ra kın. Yap mak ta ol duk la rı do la yı sıy la ya -
kın da ce za lan dı rı la cak lar dır." (A'raf Su re si, 180)

Al lah'ın sı fat la rı nı bi len in san ha ta la rı nı Al lah'tan giz le me ye

ça lış maz. Çün kü giz le se de, açı ğa vur sa da Al lah'ın her şe yi bil-

di ği nin far kın da olur. Ha ta la rı nı giz le me nin ken di si ne za rar dan

baş ka bir şey ka zan dır ma ya ca ğı nı bi len mü min, her tür lü ek sik-
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lik ve ha ta la rın dan do la yı Al lah'tan ba ğış lan ma di ler. Ni te kim

Hz. İbrahim (as)'ın bir du ası şu şe kil de baş la mak ta dır:

"Rab bi miz, şüp he siz Sen, bi zim sak lı tut tuk la rı mı zı
da, açı ğa vur duk la rı mı zı da bi lir sin. Yer de ve gök te
hiç bir şey Al lah'a giz li kal maz." (İb ra him Su re si, 38)

Mü min, is tek le ri ne ka dar bü yük ol sa da her şe yin Al lah'ın

kont ro lün de ol du ğu nun, Al lah di ler se en im kan sız gi bi gö rü nen

bir şe yin O'nun "Ol" de me si ile ger çek le şe ce ği nin far kın da dır.

Bu yüz den de Al lah'ın ni met le ri ne ulaş mak için hiç bir şe yi aşıl-

maz bir en gel ola rak gör mez. Ak si ne, her tür lü zor lu ğu ve en -

ge li du ası ile aşar. 

Du anın, is tek ve ih ti yaç la rı mı zı Al lah'a du yur mak tan baş ka,

Al lah'ı an ma nın ve yü celt me nin bir yo lu ol du ğu nu söy le miş tik.

Ku ran'da özel lik le pey gam ber du ala rın da, Rabbimiz sı fat la rı ile

bir lik te yü cel til mek te dir. Aşa ğı da ki bir kaç ör nek, bu nu gör mek

için ye ter li dir:

"(Sü ley man) Rab bim, be ni ba ğış la ve ben den son ra
hiç kim se ye na sib ol ma yan bir mül kü ba na ar ma ğan
et. Şüp he siz Sen, kar şı lık sız ar ma ğan eden sin. (Sad
Su re si, 35)
"Rab bi miz, bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra kalp le ri -
mi zi kay dır ma ve Ka tın dan bi ze bir rah met ba ğış la.
Şüp he siz, ba ğı şı en çok olan Sen sin Sen." (Al-i İm ran
Su re si, 8)
(Mu sa yal va rıp) De di ki: "Rab bim, be ni ve kar de şi mi
ba ğış la, bi zi rah me ti ne kat. Sen mer ha met eden le rin
en mer ha met li ola nı sın." (Araf Su re si, 151)
"Ora da Ze ke ri ya Rab bi ne dua et ti: 'Rab bim ba na Ka -
tın dan ter te miz bir soy ar ma ğan et. Doğ ru su Sen du -
ala rı işi ten sin' de di." (Al-i İm ran Su re si, 38)



Du ada Ka lıp laş mış İfa de ler den Ka çın mak
Dua de ni lin ce ak la, in sa nın Al lah'ı zik ret me si, Al lah'a ku sur -

la rı nı iti raf et me si, ken di si nin ve mü min le rin ih ti yaç la rı nı du -

yur ma sı ge lir. Bu nun için se du ada Al lah'a kar şı sa mi mi bir üs -

lu bun ya şan ma sı ge rek mek te dir. 

Du ada tek dü ze ve ka lıp laş mış ifa de le rin sık sık tek rar lan ma sı -

nın tek ne de ni, du anın sa mi mi bir iba det ten çı kıp, bir tür alış kan-

lık ya da ge le nek ha li ne gel miş ol ma sı dır. Al lah'ın aza me ti ni his-

se den, O'nun aza bın dan kor kan ve rı za sı nı ka zan ma yı is te yen in -

san, kal bin den ge len sa mi mi ve dü rüst ifa de ler le O'na yö ne lir.

Ay nı şe kil de ken di si ni Al lah'a tes lim et miş, dost ve yar dım cı ola-

rak O'nu be nim se miş olan in san, her tür lü sı kın tı sı nı ve der di ni

O'na açar. "... Ben, da ya nıl maz kah rı mı ve üzün tü mü yal-

nız ca Al lah'a şi ka yet edi yo rum..." (Yu suf Su re si, 86) di yen

Hz. Yakub (as) gi bi, ru hun da ki tüm sı kın tı la rı nı ve ta lep le ri ni

O'na söy ler, her tür lü yar dım ve hay rı O'ndan is ter.

Dua eden ki şi bu tür bir sa mi mi yet içe ri sin de de ğil se ve

du ayı sa de ce ye ri ne ge ti ril me si ge re ken bir for ma li te ya da

ica bet edi lip edil me ye ce ği bel li ol ma yan bir tıl sım ola rak

gö rü yor sa, do ğal ola rak ka lıp laş mış ifa de ler kul la nır. Ne de -

mek ol du ğu nu hiç an la ma dı ğı ya da üze rin de hiç dü şün me di ği

bir ta kım süs lü cüm le le ri sı ra la ya rak ken din ce bir dua ede cek -

tir. Bu nun Ku ran'da ta rif edi len dua ol ma dı ğı ise çok açık tır.

Oy sa dua, in sa nın Al lah ile sa mi mi bir bağ lan tı sı dır. Her in sa-

nın için de bu lun du ğu so run lar, is tek le ri, ar zu la rı, ruh ha li bir-

bi rin den çok fark lı dır. Dua sı ra sın da önem li olan söz cük ler de -

ğil ku lun o an ki ruh ha li dir. 

Kuran’da örnek olarak gösterilen dualar, peygamberler ve

müminlerin ruh halllerini yansıtan çok samimi ve içten Allah’a

yönelmelerdir. 
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Du ada Ace le ci Dav ran mak tan 
Ka çın mak

İn san fıt ra tı ge re ği ace le ci bir var lık tır. Ya ra tı lı şın da ki bu ace-

le ci lik ön pla na çık tı ğı za man lar da da ha re ket le ri nin so nu cu nu

dü şün me den dav ra na bil mek te dir. Ni te kim bu yüz den Ku -

ran'da, "İn san ace le den (ace le ci ola rak) ya ra tıl dı. Si ze

ayet le ri mi ya kın da gös te re ce ğim. Şim di he men ace le et -

me yin" (En bi ya Su re si, 37) şek lin de bil di ril mek te dir. Bu ace-

le ci lik ge nel lik le dün ya ni met le ri nin el de edil me si ko nu sun da

ön pla na çı kar. 

İn san cen ne te ve Al lah'ın ni met le ri ne kar şı bü yük bir is tek

du yar. Bu ni met le rin ben zer le ri nin dün ya da da ya ra tıl mış

ol ma sı nın se bep le rin den bi ri, cen ne tin özel lik le ri ni bi raz da ha

iyi kav ran ma sı nı, cen ne te du yu lan is te ğin art ma sı nı sağ la mak -

tır. Oy sa in san hem bu ni met le re duy du ğu is tek ten, hem de

ace le ci ol du ğun dan ötü rü nef si nin ar zu et tik le ri nin he men ger-

çek leş me si ni is ter. İn sa nın bu ace le ci li ği za man za man du ala rı -

na da yan sı ya bi lir. Dua et ti ği za man he men du ası na kar şı lık ve -

ril me si ni is ter. Du ası na kar şı lık al ma sı bi raz ge ci kir se "dua da

edi yo rum, an cak ka bul edil mi yor" şek lin de çok yan lış bir ser-

ze niş te bu lu na bi lir. Sa bır sız lık, za man la ümit siz li ğe hat ta du anın

ter ke dil me si ne ka dar gi der. 

Oy sa mü min bi lir ki, ken di si için ne yin ha yır lı ol du ğu nu en iyi

bi len Al lah'tır. "... Olur ki ho şu nu za git me yen bir şey, si zin

için ha yır lı dır ve olur ki, sev di ği niz şey de si zin için bir

şer dir. Al lah bi lir de siz bil mez si niz" (Ba ka ra Su re si, 216)

aye ti, in sa na bu nu ha ber ve rir. Bu ne den le in san Al lah'tan bir

şe yi is te di ğin de, tak di ri O'na bı rak ma lı, O'ndan her şart ta ra zı

ol muş bir bi çim de sa bır la bek le me li dir. Bel ki dua ede rek ta lep

et ti ği şey ken di si ne bir fayda sağ la ma ya cak tır, o ne den le Al lah
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bu nu ken di si ne ver me mek te dir. Bel ki de o hay ra ulaş ma sı için

be lir li bir ol gun lu ğa ka vuş ma sı, bu nun için de bir sü re eği til -

me si ge rek mek te dir. Bel ki Al lah ken di si ne da ha da ha yır lı bir

baş ka ni met ve re cek tir, ama sab rı nı ve sa da ka ti ni de ne mek te -

dir.  Tüm bun lar dua eden in sa nın, du asın da sa bır lı ve ka rar lı

ol ma sı, Al lah'ın rah me tin den as la ümit kes me me si ge rek ti ği ni

gös ter mek te dir. Ni te kim Ku ran'da, du ada sa bır lı ol ma ya özel-

lik le dik kat çe ki lir:

"Sa bır ve na maz la yar dım di le yin. Bu şüp he siz, hu şu
du yan la rın dı şın da ki ler için ağır bir yük tür." (Ba ka ra
Su re si, 45)

Ku ran'da dua eder ken ka rar lı ol mak öğüt len miş tir. Dua bir

iba det tir ve du ada sa bır, dua eden açı sın dan önem li dir. Sa bır la

dua et mek du anın ko nu su olan is tek le re olan ih ti ya cın, bu

ko nu da ki sı kın tı nın, da ha önem li si Al lah'a olan ya kın lı ğın art tı -

ğı nın gös ter ge si dir. Du ada sa bır gös ter mek mü mi ni ol gun laş tı -

rır, güç lü bir ira de ve ka rak ter ka zan dı rır. Du ada sa bır gös te -

ren mü min, du ası nın kar şı lı ğı nı, is te di ği şey le rin bir ço ğun dan

da ha de ğer li olan, de rin bir ma ne vi hal ka za na rak alır.

Pey gam ber le rin ço ğu Al lah'a olan ta lep le ri ni ki mi za man yıl-

lar bo yu hiç dur ma dan du ay la ifa de et miş ler, Al lah ise on la ra

is te dik le ri ni ki mi za man yıl lar son ra ver miş tir. Hz. Yakub

(as)'ın, oğ lu Hz. Yu suf (as)'a ka vuş ma sı, Hz. Yu suf (as)'ın yıl lar

bo yu kal dı ğı zin dan dan kur tu la rak güç ve ik ti dar sa hi bi ol ma sı,

Hz. Eyüp'ün şey ta nın ken di si ne do kun dur du ğu azap tan kur tul -

ma sı, bun la rın hep si bü yük sa bır ör nek le ri dir. 

Al lah bu sa lih kul la rı nın du ala rı nın kar şı lı ğı nı be lir li bir sü re

er te le mek le on la ra ha yır di le miş, on la rı bu sa ye de ol gun laş tır -

mış, eğit miş, sa da kat ve ih las la rı nı pe kiş tir miş, on la rı cen net te

yük sek ma kam la ra la yık kul lar ha li ne ge tir miş tir. 



Bu ne den le yap tı ğı bir du anın kar şı lı ğı nı gör mek için ace le ci

dav ran mak as la ve as la bir mü mi ne ya raş maz. Mü mi nin ye ga ne

gö re vi Rab bi mi ze kul ol ma sı ve O'nun ken di si için be lir le di ği

ka de re rı za gös ter me si dir. İş te sa lih bir mü min du ası nı, bu kul-

luk va zi fe si nin bir par ça sı ola rak yap ma lı dır.

“DUA EDERKEN CANDANLIK 
ÇOK ÖNEMLİDİR”

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

Duada sizce mantık olur mu? Bir örnek vermek istiyorum. Ben dua

ederken, “Allah’ım hayırlısı ise olsun” derim bu Allah’a olan teslimi-

yetimi aslında gösterir. Ama başka bir arkadaşım da “Hayırlısı ile

olsun” der. Hem olsun, hem de hayırlı olsun benim için. Burada

samimiyeti zedeleyici bir nokta var mıdır sizce? Duada mantık olur

mu?

ADNAN OKTAR: İçinden geldiği gibi söylemesi lazım. Mesela,

“Bana sağlık, sıhhat ver” der. Doğrudan diyebilir bir insan. Mesela,

“Benden bu hastalığı gider” der, Allah’tan ister. Ama gitmiyorsa da

Allah’a sitem edilmez. Onda hayır vardır. Farz edelim, ağır hasta,

vefat edecek belli. “Ya Rabbi, beni uzun yaşat” diyor. Cennete gide-

ceksin işte, daha ne istiyorsun, belki biraz daha yaşasan küfre girip,

cehenneme gideceksin, hayırlısı senin için o. Ne güzel Cenab-ı Allah

canını alıyor, doğrudan cennete gidiyorsun. Elhamdülillah. Dua

ederken candanlık çok önemlidir. Hz. Musa (as) mesela, geliyor,

Firavun’un karşısında, ağaçların altına, yeşilliğe uzanıyor. “Ya

Rabbi” diyor, “Vereceğin her hayra muhtacım” diyor ama kafasın-

dan da birşeyler geçiyor ve Allah tam istediği gibi olayları geliştiriyor
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inşaAllah. Ama bazen bir şey olmadan önce Allah ona dua ettirir,

zaten olacaktır o. Ona hissettirir kalbinde, dua ettirir ve olay olur.

Ben mesela lise yıllarındayken İslam’ın dünyaya hakim olmamasını

dehşet verici bir olay olarak gördüm, birden farkına vardım, çok

acayibime gitti. Küfür hakimiyeti, masonluğun hakimiyeti,

Darwinizm’in hakimiyeti ve Müslümanların da bu derece ezilmiş

olması çok ağırıma gitti benim. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. O

devirde çok candan dua ediyordum, İslam’ın dünyaya hakim olma-

sı için, lise yıllarında. Sonra “Ya Rabbi” dedim, baktım, konuları

anlatmakta, çok zor insanlara anlatırken, “Çok rahat anlatabilece-

ğim, vurucu ve çok etkileyici bana bir bilgi ver dedim, bütün konu-

ları halletsin, bana böyle bir bilgi ver” dedim. O dönemde madde-

nin hakikatini fark ettim. Maddenin beynimde olduğunu, oluştuğu-

nu. Yani dışarıda madde var ama görüntüsüyle muhatap olduğumu

fark ettim. (ADNAN OKTAR'IN KANAL 35 VE KANAL AVRU-

PA'DAKİ CANLI RÖPORTAJI - 21 Şubat 2010)

Du anın Ko nu su Sa de ce Dün ye vi 
Ni met ler De ğil dir

Dua eder ken dün ya ha ya tı mız için de is tek ler de bu lun ma lı

mı yız, yok sa "dün ya dan ge çip" de sa de ce ahi ret ha ya tı na mı

yö nel me li yiz?

Al lah sa mi mi mü min ler için her iki si ni de ha yır lı gör müş tür.

El bet te ki dün ya ha ya tı son bu la cak olan çok kı sa bir ha yat tır.

Her ni me tin, ki şi yi Al lah'a ya kın laş tır ma ve şük ret me si ne ve si -

le ol ma ih ti ma li var dır. Bir ni me te ba kı la rak cen net te fek kür
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edi le bi lir, Al lah'ın sı fat la rı ha tır la na bi lir, Al lah'ın şa nı yü cel ti le -

bi lir. İş te bu se bep ten ötü rü Al lah mü min le re hem dün ya ha -

yat la rı için, hem de ahi ret ha yat la rı için dua et me le ri ni öğüt ler.

Sa de ce dün ya ha ya tı nın ge çi ci sü sü ne yö ne lip ahi re ti unut ma -

ma la rı için de on la rı uya rır. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

"... İn san lar dan öy le si var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün-
ya da ver" der; onun ahi ret te na si bi yok tur. On lar dan
öy le si de var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün ya da da iyi lik
ver, ahi ret te de iyi lik (ver) ve bi zi ate şin aza bın dan
ko ru" der. İş te bun la rın ka zan dık la rı na kar şı lık na sib-
le ri var dır. Al lah, he sa bı pek se ri gö ren dir." (Ba ka ra
Su re si, 200-202)

İn san, ken di dün ya sı na ait şey ler için is tek te bu lu nur. Ne için

ya şı yor sa, onu en çok ne il gi len di ri yor sa, ne ye da ha faz la va kit

har cı yor sa du ası nı da on lar için eder. Al lah için ya şa yan bir in -

sa nın ama cı Al lah'ın ken di sin den is te dik le ri ni ye ri ne ge tir me ye

ça lış mak tır. Bu ne den le du ası da o yön de olur. 

İn sa nın dün ya ya ait is tek le ri ger çek le şe bi lir. Ama bun lar, az

ön ce be lirt ti ği miz gi bi, ken di si için san dı ğı gi bi ha yır lı ol ma ya bi -

lir. Pa ra için is tek te bu lu nur. Ama son ra sın da pa ra onun in ka -

rı nı art tı rı cı bir me ta ola bi lir. Çün kü tam an la mıy la mad di ya tın

put edi nil di ği bu çev re de mu ha tap ol du ğu ve ola ca ğı her şey ve

ne re dey se her kes tam an la mıy la di nin ge rek le riy le te zat teş kil

ede cek tir. 

İs tek, dün ye vi bir is tek tir ve kar şı lı ğı nı dün ya da gö re cek tir.

Ahi ret te ki kar şı lı ğı ise hiç de um du ğu gi bi çık ma ya bi lir. İş te

dün ya ha ya tı nın çe ki ci özel lik le rin den ba zı la rı bir ayet te şöy le

sı ra la nır:

"Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve
gü mü şe, sal ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re
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du yu lan tut ku lu şeh vet in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın -
dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Asıl va rı la cak gü -
zel yer Al lah Katın da olan dır." (Al-i İm ran Su re si, 14)

Dün ya da bu dün ye vi is tek ve tut ku la rın ger çek leş me si nin in -

sa na ge tir di ği bel li bir ta kım ka zanç lar el bet te var dır. Ama dün-

ya da ki bu ka zanç lar ahi ret için bi rer ka yıp ola bi lir ler. Dün ye vi

is tek le rin ahi ret için de bir ka zanç sağ la yan yön le ri var dır. Bu -

na en gü zel ör nek pey gam ber ler de dir. 

Bu kut lu in san lar, dün ya ha ya tı nın ge çi ci me taı olan ka zanç -

la rı sa de ce Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak için is te miş ler dir. Bun la -

rın en baş lı ca la rı mad di yat, so yun de va mı, top lum da be lir li bir

sta tü edin mek gi bi ko nu lar dır.  

Pey gam ber le rin is tek le ri ta ma men Al lah'ı hoş nut et me ye yö -

ne lik tir. Hiç bir pey gam ber ço cuk edin me yi, ken di sin den son ra

adı nı de vam et tir me ay rı ca lı ğı nı edi ne bil mek için is te me miş tir.

Ço cu ğu, sa de ce ken di le rin den son ra iman eden le re ön der ol -

ma sı için is te miş ler dir. 

Bu na kar şı lık ken di so yu nun de va mı nı dün ya da bö bür len me

uğ ru na is te yen bir ki şi nin bu is te ği, ahi ret te ken di si için bir şer

olur. Çün kü an cak ken di hırs ve üs tün lük is te ği ni tat min için

böy le bir is tek te bu lun muş ve bu is te ği Al lah'ı an ma sı nı en gel -

le miş tir. Al lah bu is te ğin kar şı lı ğı nı dün ya da ve rir, ama ahi ret -

te na si bi olmayabilir.

Sa de ce dün ya ni met le ri ni is te ye rek ya pı lan dua bir mü min

dav ra nı şı ol ma dı ğı gi bi, Al lah'a kar şı bü yük bir sa mi mi yet siz lik -

tir. Mü min le rin asıl he def le ri cen net tir. Dua eden in san eğer

ger çek ten mü min se, asıl yur du olan cen ne ti unu ta rak tüm du -

ası nı ge çi ci ola rak bu lun du ğu dün ya ha ya tı nın ni met le ri ne yo -

ğun laş tır ma ma lı dır. Al lah'tan hem dün ya da, hem ahi ret te gü -

zel lik is te me li dir.
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Du alar Ki şi sel De ğil, 
Tüm Mü min ler İçin Ol ma lı dır

Ca hi li ye top lu mun da in san lar mal, ser vet, ev lat, eş ve hu zu -

run en iyi si nin ken di le rin de ol ma sı nı is ter ler. Za man za man ya -

kın ar ka daş lar ola rak ta nı nan ki şi le rin, hat ta ak ra ba la rın ara sın-

da bi le kıs kanç lık tan, ha set ten kay nak la nan çe kiş me le rin ya şan-

dı ğı na ve in san la rın ken di le ri ne ra kip ola rak gö re bi le cek le ri

her ke se za rar ver me ye ça lış tı ğı na şa hit ol mu şuz dur.

Oy sa Ku ran'da ta rif edi len mü min mo de li ni ya şa yan in san

hem dün ya ha ya tın da ki gü zel lik le ri, hem de ahi ret te ki ni met le -

ri di ğer mü min ler le bir lik te ya şar. Dün ya da ni met ler kı sıt lı ol -

du ğun dan bun la rı on lar la pay laş ma sı, ba zen de ken di nef sin den

fe da kar lık ya pa rak kar de şi ne ik ram et me si ge re ke bi lir. Ni te -

kim Ku ran'da mü min va sıf la rı  ta nı tı lır ken bu özel li ğe de ay rı ca

dik kat çe ki lir. Bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır: 

"... Ken di le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş-
le ri ni) öz ne fis le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin
'cim ri ve ben cil tut ku la rın dan' ko run muş sa, iş te on -
lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır." (Haşr Su re si, 9)

Mü min le rin bir bir le ri ne olan bu düş kün lük le ri, bir bir le ri nin

iyi li ği için ça ba sarf et me le ri nin öne mi Ku ran'ın baş ka ayet le -

rin de de tek rar lan mak ta dır:

"Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin
ve li le ri dir ler. İyi li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır -
lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ze ka tı ve rir ler ve
Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın ken-
di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz, Al lah,
üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir."
(Tev be Su re si, 71)
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Mü min ler ara sın da ki te sa nüd, el bet te ki du ala rı na da yan sı -

mak ta dır. 

Ön ce lik le dik kat çe ken, Ku ran'da ki mü min le rin, du ala rın da

Al lah'a hi tap eder ken ço ğun luk la "ben" de ğil, "biz" de me le ri dir.

Ya ni dua eden bir mü min, Al lah'tan is te di ği her şe yi sa de ce

ken di si için de ğil, tüm mü min ler için is te mek te dir. El bet te ki

in san ki şi sel ola rak da Al lah'a dua eder. Her tür lü ni me te ula-

şa bil mek için, ha ta la rı nın dü zel me si için, kı ya met gü nü hor ve

aşa ğı lık kı lın ma mak için, ce hen nem aza bın dan kur tul mak için

Al lah'tan yar dım is te ye bi lir. Ama bu nun ya nın da bir çok ko nu -

da da ken di si için is te dik le ri ni di ğer mü min ler için de is te me si,

Ku ran'da ör nek ola rak gös te ri len bir va sıf tır. Aşa ğı da ki bir kaç

ayet, bu ko nu da yol gös te ri ci dir:

"... Rab bi miz, unut tuk la rı mız dan ve ya ya nıl dık la rı -
mız dan do la yı bi zi so rum lu tut ma. Rab bi miz, bi ze,
biz den ön ce ki le re yük le di ğin gi bi ağır yük yük le me.
Rab bi miz, ken di si ne güç ye ti re me ye ce ği miz şe yi bi -
ze ta şıt ma. Bi zi af fet. Bi zi ba ğış la. Bi zi esir ge, Sen bi -
zim mev la mız sın. Kâ fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar-
dım et." (Ba ka ra Su re si, 286)
"Rab bi miz, bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra kalp le ri -
mi zi kay dır ma ve Ka tın dan bi ze bir rah met ba ğış la.
Şüp he siz, ba ğı şı en çok olan Sen sin Sen. Rab bi miz,
ken di sin de şüp he ol ma yan bir gün de in san la rı ger-
çek ten Sen top la ya cak sın. Doğ ru su Al lah, va'din den
ca yıp-dön mez." (Al-i İm ran Su re si, 8-9)
"Rab bi miz, biz in dir di ği ne inan dık ve el çi ye uy duk.
Böy le ce bi zi şa hid ler le be ra ber yaz." (Al-i İm ran Su -
re si, 53)
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DU ANIN YE Rİ VE 
ZA MA NI

Al lah'ın Ku ran'da ta rif et ti ği du ada ki şi Al lah'ın ken di si ni gör-

dü ğü nü, duy du ğu nu kav ra mış, O'na say gı ve kor kuy la bo yun

eğ miş ve O'nun önün de kul lu ğu nu açık ça ka bul et miş tir. 

Ku ran'a ba kıl dı ğın da du anın bel li bir za ma nı ol ma dı ğı gö rü lür.

İn sa nı dua et me ye yö nel ten her tür lü is tek, bu iba de tin vak ti -

nin gel di ği nin gös ter ge si dir. İn sa nın is tek ve ih ti yaç la rı sü rek li

ol du ğu için du ası da sü rek li ol ma lı dır. Ya ni du anın be lir li bir

vak ti, sa ati yok tur.

An cak Ku ran'da, du ada kon sant ras yo nun da ha ko lay sağ la -

na ca ğı, gün lük uğ raş la rın dı şın da ka lan sa at le re, ya ni ge ce ye ve

sa bah na ma zı vak ti ne dik kat çe kil mek te dir. Bir ayet te mü min -

ler "... se her va kit le rin de ba ğış lan ma di le yen ler" (Al-i İm -

ran Su re si, 17) ola rak ta rif edil mek te ve do la yı sıy la gü nün bu

en er ken sa ati nin öne mi vur gu lan mak ta dır. Baş ka ayet ler de

ise, ge ce vak ti nin, ha re ket li olan gün dü ze gö re dü şün me, oku -

ma ve du aya da ha el ve riş li ol du ğu şöy le bil di ril mek te dir:

"Doğ ru su ge ce ne şe si (ge ce iba de ti, in sa nın iç dün ya -
sın da uyan dır dı ğı) et ki ba kı mın dan da ha kuv vet li,
oku mak ba kı mın dan da ha sağ lam dır. Çün kü gün düz,
se nin için uzun uğ ra şı lar var dır. Rab bi nin is mi ni zik -
ret ve her şey den ken di ni çe ke rek yal nız ca O'na yö -
nel." (Mü zem mil Su re si, 6-8)
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Dua için bel li bir za man sı nı rı ko nul ma mış ol ma sı na rağ men,

Ku ran'ın se her vak ti ne ve ge ce ye dik kat çek me si nin bü yük hik-

met le ri var dır. Al lah ile ya kın bir bağ lan tı ku ra rak sa mi mi bir

dua ile gü ne baş la yan mü mi nin gün için de Al lah'ın rı za sı nı unut-

ma sı ya da sı nır la rı nı gö z ar dı et me si ih ti ma li çok aza lır. Gü ne

dua ile baş la yan in san, gün bo yun ca Al lah'ın ken di si ni iz le di ği -

nin bi lin ci ile ha re ket eder. 

Ku ran'da öğüt le nmiş olan ge ce du ası da gün için de dün ye vi

uğ raş lar la va kit ge çi ren in sa nın ken di ken di ne bir vic dan mu ha-

se be si  yap ma sı na ve si le olur. İn sa nın gün için de ba şı na ge len ve

za hi ren olum suz gi bi gör dü ğü olay la rı da ha hik met li, te vek kül -

lü ve şu ur lu bir bi çim de de ğer len dir me si ni sağ lar.

İn sa nın ge ce sa at le rin de dua için za man ayır ma sı, gün için de

ya pı lan ha ta la rın göz den ge çi ril me si ne ve bu ha ta lar dan do la yı

tev be edil me si ne, ba ğış lan ma di le me si ne ve gün lük uğ ra şı la rın

in san ru hun da ya rat tı ğı muh te mel olum suz luk la rın önü ne ge -

çil me si ne bir ve si le dir. 

Dua için bel li bir me kan da yok tur. İn san çar şı da, so kak ta,

oto mo bi li nin için de, okul da, iş ye rin de, kı sa ca sı her yer de dua

ede bi lir. De ği şik me kan lar da ol ma nın her han gi bir öne mi yok-

tur. An cak önem li olan in sa nın her ne re de olur sa ol sun

Al lah'ın ken di si ne şah da ma rın dan da ha ya kın ol du ğu nu unut-

ma ma sı dır. Ku ran'da pey gam ber le rin her an ve her yer de dua

et tik le ri ha ber ve ri lir. Bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır: 

"(Mu sa) He men ce cik on la rın sü rü le ri ni su la dı, son ra
yi ne göl ge ye çe ki le rek de di ki: "Rab bim, doğ ru su ba -
na in dir di ğin her hay ra muh ta cım." (Ka sas Su re si,
24)
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DU ANIN KA BUL
EDİL ECE ĞİN DEN 

EMİN OLARAK DUA ETMEK

İn sa nın ha ya tı bo yun ca al mış ol du ğu tel kin ler, za man la ha ya -

tın akı şı içe ri sin de ki ina nıl maz mu ci ze le ri gö z ar dı et me si ne ne -

den olur. Bu yüz den bir çok in san, dün ya da ki olay la rın ba şı boş

ve te sa dü fi bir bi çim de iş le di ği ne za man la ken di si ni inan dı rır.

As lın da Al lah'ın var lı ğı na inan mı yor de ğil dir, en azın dan bu nu

ke sin ola rak red det me mek te dir. An cak dün ya nın Al lah'tan ba -

ğım sız ola rak iş le di ği ni, O'nun olay la rın akı şı na hiç bir mü da ha -

le si nin ol ma dı ğı nı, ya da "mu ci ze ler" ara cı lı ğıy la bin ler ce yıl da

bir mü da ha le et ti ği ni dü şü nür. 

Al lah'ı ge rek ti ği gi bi tak dir ede me yen bu in san, do ğal ola rak

Al lah'ın du ala ra ica bet eden sı fa tı nı da kav ra ya maz. Dua et se

bi le Al lah'ın du ası na ica bet ede ce ğin den şüp he için de dir. 

Oy sa mü min dua et ti ği za man Al lah'ın ken di si ni işit ti ği ni ve

du ası na her ne şe kil de olur sa ol sun ica bet ede ce ği ni bi lir. Çün -

kü olay la rın ba şı boş ve te sa dü fi bir bi çim de de ğil, Al lah'ın be -

lir le di ği ka de re gö re ge liş ti ği nin, O'nun di le di ği şe kil de yü rü -

dü ğü nün far kın da dır. Bu ne den le, du ası na kar şı lık gör me mek

gi bi bir kuş ku su yok tur. Bu sa mi mi ruh ha liy le dua ede nin du -

ası nı da Al lah mak bul gö rü r ve ka bul eder. 
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Al lah, Ku ran'da şöy le bu yur mak ta dır:

Kul la rım Be ni sa na so ra cak olur sa, mu hak kak ki Ben
(on la ra) pek ya kı nım. Ba na dua et ti ği za man dua
ede nin du ası na ce vap ve ri rim. Öy ley se, on lar da Be -
nim çağ rı ma ce vap ver sin ler ve Ba na iman et sin ler.
Umu lur ki ir şad (doğ ru yo lu bul muş) olur lar. (Ba ka -
ra Su re si, 186)

Al lah, baş ka ayet ler de de "... sı kın tı ve ih ti yaç için de ola -

na, Kendisi'ne dua et ti ği za man ica bet eden..." (Neml Su -

re si, 61-62) ola rak bil di ri lir ki, bu da yi ne sa mi mi du ala rın     Al -

lah Katın da mut la ka kar şı lık gö re ce ği nin ifa de si dir. 

Do la yı sıy la du ayı, Al lah'ın yar dı mın dan kuş ku ya düş me den,

ka bul ola ca ğı na ke sin ola rak iman ede rek di le ge tir mek ge re -

kir. Ak si bir tu tum için de bu lu nan, ya ni Al lah'ın ica be ti ne kar -

şı kuş ku ile yak la şan ki şi ise, da ha baş lan gıç ta Ku ran man tı ğı ile

ters düş müş tür.  

Bu ne den le dua eden ki şi nin sa hip ol ma sı ge re ken en te mel

iki özel lik, Al lah'a kar şı sa mi mi yet ve gü ven dir. Al lah kul la rı nın

Ken di si 'ne ya kın ol ma sı nı is ter. Sa mi mi bir ruh ha li için de is te -

nen gü zel şey le re kar şı lık ve rir. İn sa nı sa de ce bir su dam la sın -

dan ya ra tan, yer yü zü nü yok tan var eden Al lah için, her han gi

bir ki şi nin du ası na kar şı lık ver mek çok ko lay dır. Ya pıl ma sı ge -

re ken tek şey inanç la ve sa bır la is te mek tir.    

Dua ko nu sun da bel ki de en bü yük teh li ke, ka bul ol ma ya ca ğı

en di şe siy le dua et mek ten vaz geç mek tir. Bu, pek çok yön den

ha ta lı, hat ta ca hil ce bir ta vır dır. Ön ce lik le be lirt mek ge re kir ki,

ayet ler de vur gu la nan "du aya ica bet" bir şe yin "ay nen ger çek -

leş me si" an la mı na gel mez. Çün kü in san, da ha ön ce de be lirt ti -
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ği miz gi bi, ba zen ken di si için za rar lı olan bir şe yi Al lah'tan

ta lep edi yor ola bi lir. "İn san hay ra dua et ti ği gi bi, şer re de

dua et mek te dir. İn san, pek ace le ci dir" (İs ra Su re si, 11)

aye ti, bu du ru mu açık la mak ta dır.

Du ada is te ni len şe yin ge cik ti ri le rek ve ril me si nin ve ya ta ma -

men fark lı bir şe kil de ica bet edil me si nin bir ne de ni, Al lah'ın in -

san la rı im ti han et me si de ola bi lir. Al lah, kul la rı nın sab rı nı de -

ne mek ve on la rı ol gun laş tır mak için ve re ce ği ni met le ri be lir li

bir hik me te gö re be lir li sü re le rin so nun da ve re bi lir. 

Bu ve ben ze ri ne den ler den ötü rü du ada is te ni len her şe yin

he men, tam istenildiği gibi ger çek leş me si ni bek le ye me yiz. Bü -

yük İs lam ali mi Be di üz za man'ın be lirt ti ği gi bi, Al lah dua ko nu -

su olan şe yin da ha azı nı ve re bi lir, bel ki de mü ka fat ola rak da -

ha faz la sı nı ve re bi lir, ya da yu ka rı da say dı ğı mız ne den ler den

ötü rü hiç ver me ye bi lir. An cak her du rum da da Al lah Ken di si' -

ne dua ede nin du ası na ica bet et miş tir. 

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde icabetten emin ola-

rak dua etmek ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

İcabetten emin olarak Allah'a dua edin. Kütüb-i Sitte, Muhtasar

Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ

Yaynlar, Ankara, s. 327
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SÖZ LÜ DUA VE 
Fİ İLİ DUA

Al lah yer yü zün de mey da na ge len tüm olay la rı bel li se bep le -

re bağ la mış tır. Dün ya da ki ve ev ren de ki her şey Al lah'ın koy du -

ğu ka nun ve ku ral la ra gö re iş ler. Al lah, söz lü du anın ya nın da in -

san la rın ça ba la rıy la du ala rı nın ger çek leş me si ni ne ka dar ar zu la -

dık la rı nı gös ter me le ri ni bek le mek te dir. Bu da "fi ili dua"dır. 

Fi ili dua, ki şi nin her han gi bir ar zu su na ulaş mak için elin den

ge len her şe yi ta ma men yap ma sı nı ifa de eder. Bir in sa nın üni-

ver si te im ti ha nı na gir mek için form dol dur ma sı, ders ha ne ye

git me si, ders ça lış ma sı bir du adır. Bu nun la bir lik te tüm bu iş le -

ri ya par ken Al lah'ın ken di si ne ba şa rı ver me si için is tek te bu -

lun ma sı da bir du adır. Fi ili dua, söz lü dua ile bir lik te ya pıl ma sı

ge re ken te mel bir iba det tir. Fi ili ve söz lü du ayı açık la yan bir

baş ka ör nek, tev be dir. İn sa nın iş le di ği bir gü na ha kar şı lık tev be

et me si ve ba ğış lan ma di le me si söz lü bir du adır. An cak in sa nın

so rum lu lu ğu bu nun la bit me mek te dir. Ken di si ni kö tü lük ten ko -

ru ma sı için Al lah'a dua eden in sa nın, bu ko nu da bir ça ba gös-

ter me si, ter cih yap ma sı ge re ken du rum lar da ira de si ne ha kim

ola rak doğ ru olan yo lu ter cih et me si ge rek mek te dir. Ya ni tev -

be edip vaz geç ti ği kö tü dav ra nı şı na bir da ha ge ri dön me me li -

dir. Bun lar ise onun fi ili du ası dır.

Bir işin ger çek leş me si için dua edip otu ran in sa nın yap mış ol -

du ğu ha re ket ne ka dar yan lış ise, tüm ça lış ma la rı ve ted bir le ri

al dık tan, ya ni fi ili du ası nı ta mam la dık tan son ra "bu işi ben ta -
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mam la dım" di ye rek söz lü dua et me ye nin yap mış ol du ğu dav ra-

nış da o de re ce yan lış tır.

“DUADA İNSANIN AKLININ 
ALAMAYACAĞI SIRLAR VARDIR”

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

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

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

insanların aklının alamayacağı sırlar vardır. Bu, duanın gücüyle

orantılı olarak değişir. Duadaki samimiyetle orantılı olarak. Mesela

sabah kalkar, “Ya Rabbi, Allah’ım işimi rast getir” der, çıkar adam,

bu bir duadır. Ama kimi de çok derin konsantre olur, huşu ile

Allah’a dua eder. Bu duada olan olaylar daha değişiktir. Mesela “Ya

Rabbi” der, “İslam’ı dünyaya hakim et” der. Mesela 10 kişi dua

eder. Bakın abartmıyorum, o 10 kişinin duası nedeniyle İslam dün-

yaya hakim olur. Net diyorum, bir bildiğim var ki söylüyorum. Net

bu yani. “Ya Rabbi” der, beni Mehdi’ye talebe kıl” der şahıs. O

duası kabul olur. “Ya Rabbi, Beni Hz. İsa (as)’a talebe kıl, onunla

tanışmayı nasip et bana der”, ama çok çok candansa bu da olur.

“Ya Rabbi, beni Hızır’la tanıştır” der, bu da olur. “Ya Rabbi, bana

melekleri göster” der bu da olur ama duanın gücü ve derinliği ile

orantılıdır bu ve buna benzer birçok şey. Bir de çocuksu dua vardır

yani sathi, mesela merakından bir Mehdi’yi göreyim, acaba nasıl

birisi? Mehdi’yi bana tanıştır diyen, neyi kabul edecek biliyor musu-

nuz? Ölümü, bütün gençliğini vermeyi, her türlü acıya katlanmayı,

her türlü iftiraya katlanmayı kabul ederek dua edecek. “Ben merak

ettim, bir göreyim,” öyle yok. Hz. İsa (as)’a dua eden neyi kabul



edecek biliyor musunuz? Ölümü, gençliğini vermeyi ve en şiddetli

acıları kabul edecek. O şekilde ona tabi olacak, o zaman görür.

Hızır’ı isteyen de. Hızır’la görüşmeyi isteyen. Hz. Musa (as) biliyor-

sunuz onun daha üç tane uygulamasına dayanamadı. Ulul-azm

peygamber olduğu halde. Bu güç ister, güç, irade, akıl ve kararlılık

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

dedi. “Şimdi dayanamadığın bu olayların hikmetini sana açıklaya-

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

konuşma gücü kazanırsın, mükemmel bir hitabet kazanabilirsin

duada. Bir sahtekar kafalama üslubu vardır, sahtekar hoca üslubu

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

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

lere konuşur. Ne alim adammış böyle, kimsenin bilmediği dilde

konuşur, kimseni anlamadığı şeyleri söyler. İlmini, mushatini ve

karihasını, ayn’ları çatlarak konuşur. Halkın bilmediğini bildiği

halde, bu samimiyetsizliktir. Bir de hikmet vardır, samimidir insan,

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

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

yaparsın adamın bütün dünyasını değiştirirsin. Adam 50-60 yaşına

kadar gelmiştir, herşeyi dinlemiştir, hiçbir şeyden etkilenmez, senin

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

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

ni bağlantı ile olur. Adamın bütün dünyası değişir. Bir daha asla

geriye dönüşü olmaz. Onun için mesela ben üniversiteye hazırlanı-

yorum, diyor. Allah için hazırlanırsan, dua ile hazırlanırsan o üni-

versitenin bereketi olur. (ADNAN OKTAR'IN KANAL 35 VE KANAL

AVRUPA'DAKİ CANLI RÖPORTAJI - 21 Şubat 2010)
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AL LAH'TAN BAŞ KA SI NA
DUA EDİL MEZ

Or tak koş mak, ya ni şirk, Al lah'tan baş ka ilah lar edin mek,

Yüce Al lah'a kar şı iş le ne cek en bü yük suç tur. Şirk koş ma nın ne

de re ce bü yük bir suç ol du ğu Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir:

"Ger çek ten, Al lah, Kendisi'ne şirk ko şul ma sı nı ba ğış -
la maz. Bu nun dı şın da ka la nı ise, di le di ği ni ba ğış lar.
Kim Al lah'a şirk ko şar sa, doğ ru su bü yük bir gü nah la if -
ti ra et miş olur." (Ni sa Su re si, 48)

Şir kin bi lin me si ge re ken önem li bir yö nü ise, ta ri hin her dö -

ne min de, için de ya şa dı ğı mız çağ da da hil ol mak üze re, çok yay-

gın olu şu dur. Ço ğu kim se, şirk koş ma yı ya ni "Al lah'tan baş ka

ilah edin me"yi ken di si ne ya kış tır maz bel ki, ama şirk için de ya -

şı yor ola bi lir. Çün kü şirk Al lah'ın sı fat la rı nı baş ka var lık la ra at -

fet mek de mek tir. Bu ne den le bir in san Al lah'tan baş ka var lık -

la rın rı za sı nı ka zan mak, on la rı hoş nut et mek için ya şı yor sa,

baş ka la rın dan kor kup baş ka la rın dan me det umu yor sa şirk için-

de ya şa mak ta dır. 

İn san lar için en bü yük teh li ke olan şir ke kar şı ko run ma yol-

la rın dan bi ri Al lah'a dua et mek tir. Çün kü dua eden in san

Al lah'ın var lı ğı nı ve bir li ği ni, O'na kar şı olan aciz li ği ni, ken di si -

ne tek yar dım ede cek ola nın Al lah ol du ğu nu ve O'ndan baş ka

iba det edi le cek kim se ol ma dı ğı nı ka bul et miş de mek tir. Bu ne -

den le dua, mü mi ni şir ke kar şı ko rur. 
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Ku ran'da, "Ey Pey gam ber, sa na ve se ni iz le yen       mü -
min le re Al lah ye ter" (En fal Su re si, 64) aye ti ge re ği, Müs lü -

man lar bi lir ler ki ken di sin den yar dım is te ni le cek tek var lık

Al lah'tır. O, her ko nu da en üs tün olan, son suz kud ret sa hi bi,

her şe yi gö ren ve işi ten dir. Tüm ek sik sı fat lar dan mü nez zeh

olan ve son suz kud ret sa hi bi olan Al lah'tır. Ev ren de tüm kud-

ret O'nun elin de dir. Öy ley se yar dım ve ba ğış lan ma, sa de ce ve

sa de ce, her ke sin Kendisi'ne muh taç ol du ğu, Kendisi'nin ise

kim se ye muh taç ol ma dı ğı Al lah'tan is ten me li dir. Ku ran'da    Al -

lah'tan baş ka sı na dua et me nin yan lış lı ğı ve tek dua ma ka mı nın

Al lah ol du ğu bir çok ayet te be lir ti lir: 

Al lah ile be ra ber baş ka bir ila ha yal va rıp-ya kar ma, son -
ra aza ba uğ ra tı lan lar dan olur sun. (Şu ara Su re si, 213)

Al lah'tan baş ka sı na dua eden le rin du ru mu da şöy le an la tı lır: 

Al lah'tan baş ka ya kar dık la rı hiç bir şe yi ya ra ta maz -
lar, üs te lik on lar ya ra tı lıp dur mak ta dır lar. Ölü dür ler,
di ri de ğil dir ler; ne za man di ri le cek le ri nin şu uru na
va ra maz lar. (Nahl Su re si, 20-21)

Do la yı sıy la sa mi mi bir mü min as la ve as la Al lah'tan baş ka sı na

dua et mez. Yal nız ca O'na yal va rıp, yal nız ca O'ndan yar dım di -

ler. Ku ran'ın ilk su re si olan Fa ti ha Su re si'nde, bu ne den le iman

eden le re aşa ğı da ki dua öğ re ti lir:

Biz yal nız ca Sa na iba det eder ve yal nız ca Senden
yar dım di le riz. Bi zi doğ ru yo la ilet; Ken di le ri ne ni -
met ver dik le ri nin yo lu na. Ga za ba uğ ra yan la rın ve
sap mış la rın ki ne de ğil. (Fa ti ha Su re si, 4-7)

Mü min le re dü şen de, Al lah'ın son suz kud re ti ni dü şü nüp kav-

ra mak, bu kud re te gö nül den bo yun eğ mek ve yal nız ca O'ndan

yar dım di le mek tir. Ak si bir dav ra nı şın ise dün ya da da, ahi ret te

de kar şı lı ğı hüs ran ola cak tır. Bu, Al lah'ın bir va adi dir.
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CA Hİ Lİ YE NİN 
DUA AN LA YI ŞI

Al lah'tan baş ka la rı nı ilah edi nen ler, ya ni müş rik ler de za man

za man Al lah'a dua eder ler. An cak müş rik le rin du ası, mü min le -

rin du asın dan çok fark lı dır. Müş rik ler sa de ce dar da kal dık la rı

du rum lar da Al lah'a muh taç ol duk la rı nı ha tır lar  ve sa de ce bu

tür du rum lar dan kur tul mak için dua eder ler. 

Oy sa in sa nın ha ya tın da Al lah'a muh taç ol ma dı ğı tek bir an bi -

le yok tur. İş te müş rik ile mü mi nin du ala rın da ki fark bu ra da or -

ta ya çı kar. Mü min ler her za man ve her du rum da Al lah'a yö ne -

lir ler. Mü min dua et mek için ken di si ne bir sı kın tı do kun ma sı nı

bek le mez. Al lah'a her an ya kın laş ma ih ti ya cı için de ol du ğun dan

dua eder.

Müş rik ka rak te ri nin en be lir gin özel li ği ise, Al lah'a kar şı son

de re ce nan kör ve iki yüz lü ol ma sı dır. Ken di si sı kın tı day ken

her şe yi bir ke na ra bı ra ka rak Al lah'a dua eder. Sı kın tı sı ge çin ce

de san ki dua eden ken di si de ğil miş gi bi Al lah'ı unu tur. Çün kü

olay la rın bü yük bö lü mü nün Al lah'tan baş ka var lık la rın kont ro -

lün de ger çek leş ti ği ni san mak ta dır. Dün ya da ki her şe yin as lın da

Al lah'ın ira de siy le ger çek leş ti ği ni bil me mek te dir. Bu sığ gö rüş -

lü lü ğü se be biy le, ken din ce bel bağ la dı ğı tüm ümit le rin za ten

Al lah'ın kont ro lün de ol du ğu nu he sap ede mez.

Ör ne ğin, bir has ta lık la mu ha tap ol du ğun da ken di si ni iyi leş ti -

re cek ola nın, dok tor lar, ilaç ve ya has ta ne nin üs tün tek no lo jik
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im kan la rı ol du ğu nu dü şü nür. Her has ta lı ğa şi fa ve re nin,

ge rek li ila cı, dok to ru da var ede nin Al lah ol du ğu nu dü şü ne -

mez. Çok gü ven di ği dok tor lar, ilaç lar ye ter siz ka lın ca, o ana

ka dar çok az dü şün dü ğü, hat ta bel ki de hiç dü şün me di ği       Al -

lah'a sı ğın ma fik ri ne yö ne lir. Oy sa şi fa ve re cek olan yal nız ca Al -

lah'tır. Ca hi li ye in san la rı ise bu nu kav ra ya maz lar ve nan kör ce

bir ta vır için de bu lu nur lar. Bu nan kör lük le ri bir ayet te şöy le

ta rif edi lir:

İn sa na bir za rar do kun du ğun da, yan ya tar ken, otu-
rur ken ya da ayak tay ken Bi ze dua eder; za ra rı nı üs -
tün den kal dır dı ğı mız za man ise, san ki ken di si ne do -
ku nan za ra ra bi zi hiç ça ğır ma mış gi bi dö ner-gi der.
İş te, öl çü yü ta şı ran la ra yap mak ta ol duk la rı böy le
süs len miş tir. (Yu nus Su re si, 12)

İn sa nın zor bir anın da Al lah'ı ak lı na ge tir me si, as lın da tek sı -

ğı na ca ğı var lı ğın Al lah ol du ğu nu bil di ği an la mı na gel mek te dir.

Da ha ön ce nef si nin çı kar la rı na ters gel di ği için gö z ar dı et ti ği

bu ger çe ği, bü yük bir sı kın tıy la kar şı la şın ca he men ha tır lar. Fa -

kat bu sı kın tı dan kur tu lun ca yi ne nan kör lük ede cek tir. Bu du -

ru mun be lir gin bir ör ne ği Ku ran'da şöy le ta rif edi lir: 

Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki siz
ge mi de bu lun du ğu nuz za man, on lar da gü zel bir rüz-
gar la onu yüz dü rür ler ken ve (tam) bu nun la se vin -
mek te ler ken, ona çıl gın ca bir rüz gar ge lip ça tar ve
her yan dan dal ga lar on la rı ku şa tı ve rir; on lar ar tık bu
(dal ga lar la) ger çek ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken,
din de O'na 'gö nül den ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)'
ola rak Al lah'a dua et me ye baş lar lar: "An dol sun eğer
bun dan bi zi kur ta ra cak olur san, mu hak kak sa na şük-
re den ler den ola ca ğız." Ama (Al lah) on la rı kur ta rın -
ca, he men hak sız ye re, yer yü zün de taş kın lı ğa ko yu -
lur lar. Ey in san lar, si zin taş kın lı ğı nız, an cak ken di
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aley hi ni ze dir; (bu) dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ıdır.
Son ra dö nü şü nüz Bi ze dir, Biz de yap tık la rı nı zı si ze
ha ber ve re ce ğiz. (Yu nus Su re si, 22-23)

Fır tı na da de ni zin or ta sın da ka lan bir ge mi den kur tul mak son

de re ce zor dur. Ki şi ölüm le bu run bu ru na dır ve o za ma na ka -

dar bel bağ la dı ğı se bep ler den hiç bi ri onun yar dı mı na ge le bi le -

cek gi bi gö zük me mek te dir. Ona an cak öy le bir güç sa hi bi yar-

dım ede bi lir ki, de ni ze de, fır tı na ya da, ge mi ye de, ka ran lı ğa da

ha kim ol sun... Ki bu üs tün gü cün sa hi bi, an cak Al lah'tır.

Bu, in sa nın Al lah dı şın da ken di sin den yar dım bek le di ği tüm

yar dım ka pı la rı nın ka pan mış ol ma sı de mek tir. Ya ni tam an la -

mıy la ça re siz kal mış tır. Böy le bir du rum da ka lan ki şi bir den

Al lah'ın var lı ğın dan emin ola rak, ken di si ne an cak O'nun yar dım

ede bi le ce ğin den şüp he duy ma ya rak dua et me ye baş lar. Dua

eder ken her şey den ken di ni çe kip, yal nız ca Al lah'a ya ka rır. İçin -

de bu lun du ğu bu zor du rum dan onu an cak Al lah'ın kur ta ra bi -

le ce ği ni an la mış tır. Ve bu nun da an cak Al lah'ın di le me si ne bağ -

lı ol du ğu nu bil mek te dir.  

Bu ger çe ği o an çok iyi dü şü nüp ak le der. Da ha ön ce den

Al lah'a eş tut tu ğu her şey yok olup git miş tir. On la rı dü şün mez

bi le. Ken di si ne yar dım et me ih ti mal le ri ak lı na da hi gel mez.

Çün kü öy le bir ih ti mal ol ma dı ğı nı çok iyi bi lir. Da ha ön ce den

böy le ve ya bu na ben zer bir du rum la kar şı la şa bi le ce ği ni bel ki de

hiç dü şün me miş tir. Ölü mü ken di sin den çok uzak gör dü ğün -

den, ölüm den son ra sı için ol duk ça ka yıt sız ve ra hat dav ran dı -

ğın dan, dün ye vi des tek çi le ri ne gü ven miş tir. Ama hiç he sa ba

kat ma dı ğı böy le bir olay la kar şı laş tı ğın da, söz ko nu su des tek çi -

le rin var lı ğı onu il gi len dir mez. Al lah'a dua et me ko nu sun da te -

red düt da hi et mez. Söz ko nu su ki şi, Al lah'a tes li mi yet, O'ndan

yar dım di le me ko nu sun da da ha ön ce den zor la nan bi ri de ol sa,

o an da ka tık sız ca dua ede cek tir. Al lah'a dua et me si ge rek ti ği ni



ona kim se söy le mez, ha tır lat maz. Bu na ih ti yaç yok tur. Ken di si

tek yar dı mın an cak Al lah'tan ge le bi le ce ği ni kav ra mış tır çün kü. 

Şim di ye ka dar hiç dü şün me di ği ken di so nu bir den bi re ken di -

si ile ya kın laş mış, ne re dey se onun la yüz yü ze gel miş tir. Ölü mün

var lı ğı nı ilk de fa ola rak bu ka dar yo ğun şe kil de an la mış tır. Ha -

ya tı bo yun ca dü şün me di ği bu so nu ve bun dan son ra sı nı bir kaç

da ki ka için de de tay la rıy la dü şü nür ve ken di siy le da ha ön ce ta -

nış ma dı ğı bir kor ku ile ta nı şır. Dün ya da ki ya şa mın da hiç dü şün-

me di ği ahi ret ger çe ği bir den bi re gö zün de be li ri ve rir. 

Ölü me bu ka dar yak laş tı ğın da cen ne ti hak ede cek iş ler yap-

ma dı ğı nı an lar ve en bü yük kor ku su nun bun dan kay nak lan dı ğı

ger çe ği ile kar şı la şır. Dün ya da yap tık la rı nı de ğer len di rir. Bu nun

so nu cun dan çok kork tu ğu için ne bü yük le ne bi lir, ne de din ko -

nu sun da ki per va sız lı ğı nı sür dü re bi lir. San ki da ha ön ce Al lah'a

ya kın lı ğı red de den, du ada bü yük le nen ve her şe yi ken di si ne mal

et me ye ça lı şan ken di si de ğil miş gi bi ha re ket eder. Oy sa as lın -

da ken di nan kör lü ğü nün far kın da dır. Ken di ira de si ile Al lah'a

ya kın la şıp dua eder. Bu, ne yap ma sı ge rek ti ği ni çok iyi bil di ği -

nin en bü yük ala me ti dir.

Ken di si ne da ha ön ce den öğ re til me miş ol ma sı na rağ men,

zor luk lar la kar şı la şan pek çok in san ta rif et ti ği miz ya kın lık ve

iç li lik le Al lah'a dua et mek te dir. Hat ta bu in san lar dan bir kıs mı,

da ha ön ce ra hat için dey ken Al lah'ın var lı ğı nı red det mek ten çe -

kin me miş ki şi ler dir. Al lah'ı in kar la rıy la ta nı nan ki şi le rin önem li

bir kıs mı böy le bir an da yi ne "Ken di si'n den baş ka hiç bir sı ğı nı -

la cak bu lun ma yan" Al lah'a sı ğı nır lar.

An cak, Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, ge mi de iç ten, O'ndan baş ka

hiç bir güç sa hi bi nin ol ma dı ğı nı an la mış bir şe kil de Al lah'a yö ne-

len in kar cı, teh li ke nin geç me si ile o an da ya şa dı ğı kor ku la rı nı

ve iç li li ği ni bir an da kay be der. Şa şı la cak şe kil de es ki müş rik ya -
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şa mı na ge ri dö ner. Duy du ğu piş man lık ve Al lah'a yö ne liş, ani

şe kil de ye ri ni in ka ra ve nan kör lü ğe bı ra kır. İman sız lı ğı na ge ri

dö ner. Teh li ke anın da dü şün dü ğü ve far kı na var dı ğı ger çek le ri

bir den bi re unu tur. Ra hat la ma nın ve teh li ke den uzak laş ma nın

ver di ği gü ven için de Al lah'a dua et me yi unu tur.

Ca hi li ye nin bu bo zuk psi ko lo jik du ru mu ve nan kör lü ğü baş -

ka ayet ler de şöy le an la tı lır:

İn san, ha yır is te mek ten bık kın lık duy maz; fa kat ona
bir şer do kun du mu, ar tık o, ye'se dü şen bir umut-
suz dur. Oy sa ona do ku nan bir za rar dan son ra ta ra fı -
mız dan bir rah met tad dır sak, mut la ka: "Bu be nim
(hak kım)dır. Ve ben kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı nı da
san mı yo rum; eğer Rab bi me dön dü rül sem bi le, mu -
hak kak O'nun Ka tın da be nim için da ha gü zel ola nı
var dır." der. Ama an dol sun Biz, o kâ fir le re yap tık la -
rı nı ha ber ve re ce ğiz ve an dol sun on la ra, en ka ba bir
azab tan tad dı ra ca ğız. İn sa na ni met ver di ği miz za -
man, yüz çe vi rir ve yan çi zer; ona bir şer do kun du ğu
za man ise, ar tık o, ge niş (kap sam lı ve de rin le me si ne)
bir dua sa hi bi dir. (Fus si let Su re si, 49-51)

Tüm bu ayet ler de sı kın tı da Al lah'a yö nel di ği hal de ra ha ta ka -

vu şun ca nan kör le şen in san lar dan söz edil mek te dir. Bu, baş ta

da be lirt ti ği miz gi bi müş rik le re ait bir ta vır dır; çün kü mü min -

le rin özel li ği her şart al tın da Al lah'a yö nel me le ri dir. Sa de ce

zor luk ta de ğil, fe rah  ve ra hat  için dey ken de O'na dua eder,

O'nu öv güy le tes bih eder ler. Ken di si'n den yar dım is te ne cek

tek güç sa hi bi nin Al lah ol du ğu nu ke sin ola rak bi lir ler.

Fa kat bu ra da dik kat edil me si ge re ken bir nok ta var dır: Ge -

mi de Al lah'a dua edip son ra gü ven li ğe ka vu şun ca O'nu unu tan

nan kör ka rak ter, her in sa nın nef sin de bu lu nan ve do la yı sıy la
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her ke si et ki le ye bi le cek bir eği lim dir. Ku ran'da ki bu kıs sa nın bir

hik me ti el bet te müş rik le ri kı na mak tır an cak, tüm oku yan la rın

da bu ra da an la tı lan lar dan ib ret al ma sı ve böy le bir tav ra

gir mek ten sa kın ma sı ge re kir. Ya ni her kes bu ör nek üze rin de

dü şün me li, ken di du ru mu nu tart ma lı, sa mi mi bir ne fis

mu ha se be si yap ma lı dır.

Ör ne ğin siz, ken di du ru mu nu zu dü şü nü yor mu su nuz?...

Aca ba si zin de du ala rı nız, ge miy le fır tı na ya ya ka la nan lar gi bi,

sa de ce bü yük zor luk za man la rın da mı güç le ni yor? Al lah'a sa de-

ce bir be lay la, bir sı kın tıy la yüz le şin ce mi yö ne li yor su nuz? Du -

ala rı nız hep sı kın tı lı dö nem le ri niz de mi sa mi mi ve iç li ha le ge -

li yor? Ra hat ve mut lu ol du ğu nuz za man lar da ise Al lah'ı az an -

ma ya, O'na pek dua et me me ye mi baş lı yor su nuz?....

Eğer böy ley se bu nun üze rin de du rup dü şün me niz ge re kir.

Ku ran'da ki kıs sa dan ib ret al ma nız, ge mi de dua edip son ra da

nan kör lük eden müş rik le re ben ze me mek için ça ba la ma nız,

Al lah'a tev be et me niz, O'ndan ba ğış lan ma di le me niz ge re kir.

Çün kü iman lı her in sa nın gö re vi, Ku ran'da an la tı lan ka fir ve

müş rik özel lik le rin den elin den gel di ğin ce sa kın mak ve mü min

özel lik le ri ni ek sik siz ola rak ka zan mak için ça ba la mak tır. Bir

mü mi nin en önem li va sıf la rın dan bi ri ise, hem zor luk ta hem ra -

hat lık ta, hem dar lık ta hem bol luk ta, her tür lü şart ta Al lah'a kul

ol du ğu nu unut ma ma sı, hep O'na yö nel me si, hep O'na dua edi -

ci ve şük re di ci ol ma sı dır. 

Unu tul ma ma lı dır ki, sa de ce zor luk ve sı kın tı du ru mun da

Al lah'a dua et mek, sa mi mi bir dav ra nış de ğil dir. Ni te kim Ku -

ran'da, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dır mış en azı lı din düş man la rı -

nın da hi zor luk ve sı kın tı du ru mun da Al lah'a yö ne le rek dua et -

ti ği bil di ri lir. Bu ko nu da ve ri le bi le cek en açık ör nek ler den bi ri,
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Fi ra vun'dur. Es ki Mı sır'da ken di ni ilah ola rak ta nı ta rak bü yük -

le nen Fi ra vun, Hz. Musa (as) ve kav mi ne bir çok ezi yet te bu -

lun muş ve ken di si ne ge len tüm mu ci ze le re ve teb li ğe rağ men

Al lah'ı in kar et miş ti. Üs te lik bu in ka rı ve bü yük len me si ölüm le

yüz yü ze ge lin ce ye ka dar sürmüştü. Fa kat ölü mün ken di si ne

çok ya kın ol du ğu nu ve kur tu luş im ka nı nın kal ma dı ğı nı an la dı -

ğın da ça re siz lik için de dua et me ye başlamıştı ve ken di si nin de

bir Müs lü man (Al lah'a tes lim ol muş) ol du ğu nu id dia etmişti.

Ku ran'da bu olay şöy le bildirilir:

Biz, İs ra ilo ğul la rı nı de niz den ge çir dik; Fi ra vun ve as -
ker le ri az gın lık la ve düş man lık la peş le ri ne düş tü. Su -
lar onu bo ğa cak dü ze ye eri şin ce (Fi ra vun): "İs ra ilo -
ğul la rı nın ken di si ne inan dı ğı (ilah tan) baş ka ilah ol -
ma dı ğı na inan dım ve ben de Müs lü man lar da nım" de -
di. Şim di, öy le mi? Oy sa sen ön ce le ri is yan et miş tin
ve boz gun cu luk çı ka ran lar dan dın. Bu gün ise, sen den
son ra ki le re bir ayet (ta ri hi bir bel ge, ib ret) ol man için
se ni yal nız ca be de nin le kur ta ra ca ğız (her ke se ce se di -
ni gös te re ce ğiz). Ger çek ten in san lar dan ço ğu, Bi zim
ayet le ri miz den ha ber siz dir ler. (Yu nus Su re si, 90-92)

Ku ran'da de fa lar ca an la tı lan bu çar pık dua an la yı şın dan, üst -

te de vur gu la dı ğı mız gi bi, mü mi nin de ken di si ne bir pay çı kar -

ma sı ge rek mek te dir. Ku ran'ın mu ha ta bı onu oku yan tüm mü -

min ler dir ve Al lah bu ayet ler de mü min le re de uya rı da bu lun -

mak ta ve du anın tüm za man la ra ya yıl ma sı nı is te di ği ni bil dir -

mek te dir. İş te ca hi li ye nin dua an la yı şı ile iman eden le rin dua

an la yış la rı ara sın da ki en çar pı cı fark lar dan bi ri bu nok ta da or -

ta ya çı kar. Mü min ler, ken di le ri ni ya ra tan, sa yı sız ni met ve ren

Rab bi mi ze kar şı son de re ce bo yun eği ci dir ler. Ken di le ri için
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ger çek dost ve yar dım cı nın yal nız ca Al lah ol du ğu nun bi lin cin -

de dir ler. Ve bu yüz den her tür lü or tam da yal nız ca Al lah'tan

yar dım di ler ve O'na dua eder ler. 

Ca hi li ye in san la rı ise an cak bir zor luk içi ne düş tük le ri za man

Yü ce Al lah'tan yar dım di le me yi ha tır lar ve bu nun dı şın da ki za -

man lar da ken di le ri ne baş ka ve li ler edi nip, on lar dan me det

umar lar. El bet te bu ca hil lik le ri nin acı kar şı lı ğı nı dün ya da da ahi-

ret te de gö re cek ler dir. Bir ha di sin de Pey gam be ri miz (sav) sa -

de ce Al lah’a dua et mek le il gi li ola rak şöy le bu yur muş tur:

... Bir şey is te yin ce Al lah'tan is te. Yardım ta lep ede cek sen

Allah'tan yar dm di le. Zi ra kul lar, Allah’ın yazmadığı bir hu sus ta

sa na faydalı ol mak için bi ra ra ya gel se ler, bu faydayı yap ma ya

muk te dir ola maz lar. Allah’ın yazmadığı bir zararı sa na ver mek

için bi ra ra ya gel se ler, bu na da muk te dir ola maz lar. (Kü tüb-i Sit te,

Muh ta sa r Ter cü me ve Şer hi, Prof. Dr. İb ra him Ca nan, 16. cilt, Ak -

çağ Yayınları, An ka ra, 1992, s. 314)

Her ko nu da ol du ğu gi bi en gü zel ör nek Pey gam ber Efen di miz

(sav)’dir. Ri va yet ler de, Al lah'ın tüm alem le re rah met ola rak

gön der di ği Pey gam be ri miz (sav)'in, Rab bi miz'e olan sa mi mi ye ti -

ni, gü zel ah la kı nı, tes li mi ye ti ni ve ima nı nın de rin li ği ni or ta ya ko -

yan du ala rı yer al mak ta dır. Bun lar dan ba zı la rı şöy le dir:

Ebu Musa el-Eş'ari'den şöyle tahdis etti: Peygamber (sav) şu dua

ile dua ederdi: "Ey Rabbim! Benim günahımı, bilgisizliğimi, her işim-

de israfımı ve benden daha iyi bilmekte olduğun kusurlarımı mağ-

firet eyle! Ya Allah! Benim hatalarımı, kasdımla ve bilgisizliğimle

işlediklerimi, şakalarımı mağfiret eyle! Bunların hepsi bende vardır.

Ya Allah! Evvelden yaptığım, sonradan yapacağım; gizlediğim,

açığa çıkardığım bütün günahlarımı Sen mağfiret eyle! Öne geçiren

ancak Sensin, sonraya bırakan da ancak Sensin. Sen her şeye gücü

yetensin!". (Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed

Sofuoğlu, Ötüken Yayınları, İstanbul 1987, Cilt 14 s. 6336)



KU RAN'DA
PEY GAM BER DU ALA RI

Ku ran'da bah si ge çen pey gam ber le rin her bi ri, bel li özel lik -

le ri ile dik ka ti çe ken ka vim le re gön de ril miş ler dir. Bu ka vim ler,

da ha ön ce ken di le ri ne ge len el çi le ri ya lan la mış, az gın laş mış ve

aşı rı lı ğa git gi de da ha faz la yö nel miş top lu luk lar dı. Pey gam ber le -

rin gö re vi ise di ni ta nı ma yan ve ya ta nı dı ğı hal de in ka ra yö ne len

bu top lu luk la ra hak di ni ta nıt mak, on la rı Al lah'a ça ğır mak ve

ahi re te yö nelt mek ti. 

Bu ise son de re ce zor bir iş ti. Tek ba şı na bir in san, in san la -

rın ço ğu nun ken di si ne kar şı çı kıp tep ki gös te re ce ği ni bi le bi le,

o ana ka dar hiç du yul ma mış ve ya du yul du ğu hal de ka bul edil-

me miş hak di ni in san la ra ta nıt mak üze re gö rev len di ri li yor du.

Üs te lik bu gö rev, sa hip ol duk la rı nı ve hat ta ha ya tı nı teh li ke ye

so ku yor du. İn san lar, sırf Al lah'a ça ğır dı ğı için ken di sin den nef-

ret ede bi lir, hat ta ken di si ni öl dür me ye yel te ne bi lir ler di. Ken -

di si ne ezi yet ede bi lir, inan mış gi bi gö rü nüp ha in lik ya pa bi lir ler -

di. Pey gam be rin çev re sin de ki hiç kim se, hat ta ai le si bi le ken di -

si ne inan ma ya bi lir di. So rum lu lu ğu ise Al lah'a kar şıy dı. Bu, mut-

la ka ye ri ne ge ti ril me si ge re ken, kap sa mı ve öne mi ol duk ça bü -

yük olan bir so rum lu luk tu. İn san la rın di ni öğ re nip öğ ren me -

me le ri ve öğ ren dik le ri ile cen ne ti hak edip et me me le ri pey-

gam be rin üze rin de ki bir yü küm lü lük de ğil di. Onun tek va zi fe si

di ni teb liğ et mek ti. 
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Bu, dün ya üze rin de ta nı yıp bil di ği miz hiç bir şe ye ben ze mez.

Tek ba şı na bir in sa nın bü yük bir top lu lu ğa kar şı bu gö re ve baş-

la ma sı, ol duk ça zor lu bir iş tir. 

An cak el bet te du rum, dı şa rı dan ba kan lar için böy le dir, as lın da,

her şe yin üze rin de ha kim olan Al lah'ın gü cü dür. Böy le bir du -

rum da da in kar cı la rın sa yı sı ya da gü cü önem li bir fak tör ol maz.

Pey gam ber le rin her  bi ri bu ger çe ği çok iyi bi le rek ha re ket et -

miş ler, üzer le rin de ki bu so rum lu lu ğu Al lah'a olan gü ven le ri ile

tam an la mıy la ye ri ne ge tir miş ler dir. Al lah pey gam ber le rin bu üs -

tün özel lik le ri ni ayet le rin de öv mek te dir. Ku ran'da bil di ril di ği gi -

bi Al lah'ın yar dı mı her za man ina nan lar dan ya na dır ve Al lah pey-

gam ber le ri ni in san la rın zu lüm le rin den ko ru mak ta dır. Ku ran'da,

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav)'in hic ret sı ra sın da ya şa dı ğı

bir teh li ke den söz edi lir ken bu ger çek şöy le açık lan mış tır:

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

Pey gam ber ler, Ku ran'da Al lah'a kar şı her şart ta ko ru duk la rı

iç li ya kın lık la rı ile ör nek gös te ril miş ler dir:

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

İs tek le ri ka tık sız ca Al lah'tan dır. Ken di le ri ne pey gam ber lik



gö re vi nin ve ril me sin den iti ba ren tek ça ba la rı ve ri len bu gö re -

vi ye ri ne ge tir mek ve ka vim le ri ni Al lah'a ça ğır mak ol muş tur.

İs tek le ri de el bet te ki amaç la rı ile doğ ru oran tı lı ol muş tur. İç -

li, ka tık sız, ya kın ve sa mi mi du anın ör nek le ri ni iş te bu ne den le

pey gam ber ler de ol duk ça net bir bi çim de gö re bi li riz. 

Bu ne den le ki ta bın bun dan son ra ki kıs mın da Ku ran'da öğ re -

ti len pey gam ber du ala rı nı in ce le ye ce ğiz. 

Hz. Nuh (as)'ın Du ala rı

Ku ran'da, yıl lar bo yun ca, ör nek bir ka rar lı lık la kav mi ni tev-

hid di ni ne ça ğı ran Hz. Nuh (as)'ın sab rın dan öv gü ile bah se di -

lir. Hz. Nuh (as) ken di si ne ve ya nın da ki mü min le re düş man lık

gös te ren kav mi ne kar şı ka rar lı lık la mü ca de le et miş tir. Hz. Nuh

(as)'ın için de bu lun du ğu her tür lü du rum da Al lah'a yö nel me si,

O'nun yar dı mı nı uma rak sa mi mi yet le dua et me si ise mü min ler

için bü yük bir ör nek tir. Hz. Nuh (as) için de bu lun du ğu du ru -

mu Al lah'a söy le miş ve şöy le dua et miş tir:

So nun da Rab bi ne dua et ti: "Ger çek ten ben, ye nik
düş müş du rum da yım. Ar tık Sen (bu ka fir top lum -
dan) in ti kam al." (Ka mer Su re si, 10)

Baş ka bir su re de Hz. Nuh (as)'ın Al lah'a du ası şu şe kil de ha -

ber ve ri lir:

Nuh: "Rab bim, yer yü zün de ka fir ler den yurt edi nen
hiç kim se yi bı rak ma." de di. "Çün kü Sen on la rı bı ra -
ka cak olur san, Se nin kul la rı nı şa şır tıp-sap tı rır lar ve
on lar, kö tü lük te sı nı rı aşan (fa cir'den) ka fir den baş-
ka sı nı do ğur maz lar. Rab bim, be ni, an ne mi, ba ba mı,
mü'min ola rak evi me gi re ni, iman eden er kek le ri ve
iman eden ka dın la rı ba ğış la. Za lim le re yı kım dan
baş ka sı nı art tır ma." (Nuh Su re si, 26-28)
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Al lah, Hz. Nuh (as)'ın bu du ası nı ka bul et miş ve ile ri de ko pa-

cak olan Tu fan'a ha zır lık yap ma sı nı em ret miş tir. Hz. Nuh (as)

ya kın da her han gi bir de niz ve ya göl ol ma ma sı na rağ men

Al lah'ın em ri üze ri ne bü yük bir ge mi yap ma ya baş la mış tır. Ge -

mi nin ya pı mı sı ra sın da kav mi ise ken di si ile alay et me ye de vam

et miş tir. Bu olay Ku ran'da şöy le ha ber ve ri lir:

Ge mi yi ya pı yor du. Kav mi nin ile ri ge len le ri ken di si ne
her uğ ra dı ğın da onun la alay edi yor du. O: "Eğer bi -
zim le alay eder se niz, alay et ti ği niz gi bi biz de siz ler -
le alay ede ce ğiz" de di. (Hud Su re si, 38)

An cak Hz. Nuh (as) kav mi nin tüm bas kı sı na rağ men, Al lah'ın

em ri ge re ği ge mi yi ha zır la mak ta dır. Ve so nun da Al lah'ın va adi

ge lir ve tu fan pat lak ve rir:

Biz de 'bar dak tan bo şa nır ca sı na akan' bir su ile gö -
ğün ka pı la rı nı aç tık. Ye ri de 'coş kun kay nak lar' ha lin -
de fış kırt tık. Der ken su, tak dir edil miş bir işe kar şı
(hük mü mü zü ger çek leş tir mek üze re) bir leş ti. Ve
onu da tah ta lar ve çi vi ler(le in şa edil miş ge mi) üze-
rin de ta şı dık. (Ka mer Su re si, 11-13)

Tu fan sı ra sın da bo ğu lan lar dan bi ri si de Hz. Nuh (as)'ın oğ lu -

dur. Hz. Nuh (as) tu fan dan ön ce oğ lu nu ge mi ye ça ğı rır an cak

oğ lu ba ba sı nın bu çağ rı sı nı ka bul et mez. (Hud Su re si, 43) Ku -

ran'da Hz. Nuh (as)'ın, oğ lu nun ölü mü üze ri ne Al lah'a şu şe kil-

de ses len di ği haber verilmektedir:

Nuh Rab bi ne ses len di: De di ki: "Rab bim, şüp he siz be -
nim oğ lum ai lem den dir ve Se nin va'din de doğ ru su
hak tır. Sen ha kim ler ha ki mi sin." De di ki: "Ey Nuh, ke -
sin lik le o se nin ai len den de ğil dir. Çün kü o, sa lih ol ma -
yan bir iş (yapmıştır). Öy ley se hak kın da bil gin ol ma -
yan şe yi ben den is te me. Ger çek ten ben, ca hil ler den



ol ma ya sın di ye sa na öğüt ve ri yo rum." (Hud Su re si,
45-46)

Hz. Nuh (as) kav mi nin he lak edil me si için dua eder ken "mü -
min ola rak evi ne gi ren le rin" ko run ma sı nı is te miş tir. Oy sa

Nuh'un oğ lu iman et me miş tir. Kuran'da Hz. Nuh (as)'ın Al lah'a

ken di si ni af fet me si için şöyle dua ettiği bildirilir:

De di ki: "Rab bim, bil gim ol ma yan şe yi Sen den is te -
mek ten Sa na sı ğı nı rım. Ve eğer be ni ba ğış la maz ve
be ni esir ge mez sen, hüs ra na uğ ra yan lar dan olu rum."
(Hud Su re si, 47)

Hz. İbrahim (as)'ın Du ala rı

Gü nü müz de mil yon lar ca in sa nın hac gö re vi ni ye ri ne ge tir -

mek için zi ya ret et ti ği Ka be'yi in şa eden Hz. İbrahim (as), Ku -

ran'da, "tek ba şı na bir üm met" ola rak ta nı tıl mak ta dır. O ve

oğ lu Hz. İs ma il (as), bun dan bin ler ce yıl ön ce, Al lah'ın vah yi

doğ rul tu sun da in san la rın top la na cak la rı ve O'nu zik re de cek le -

ri, yı lın be lir li za man la rın da ora ya hac ca ge le cek le ri bir ev in şa

et miş ler dir. Bu evin Ku ran'da ki adı Ka be'dir. İki si bu nu bir iba-

det ola rak yap mış, ve son ra sın da şöy le dua et miş ler dir:

İb ra him, İs ma il'le bir lik te Evin (Ka'be'nin) sü tun la rı -
nı yük selt ti ğin de (iki si şöy le dua et miş ti): "Rab bi miz
biz den (bu nu) ka bul et. Şüp he siz, Sen işi ten ve bi len -
sin". (Ba ka ra Su re si, 127)

Ka be'nin in şa edil di ği yer za man la ge li şe cek ve bu gün Mek ke

ola rak isim len dir di ği miz şe hir ha li ni ala cak tır. Hz. İbrahim (as)

bu ra sı için Al lah'a şöy le dua et miş tir:

Ha ni İb ra him: "Rab bim, bu şeh ri bir gü ven lik ye ri kıl
ve hal kın dan Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan la rı
ürün ler le rı zık lan dır" de miş ti de (Al lah: "Sa de ce ina-
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nan la rı de ğil) in kâr ede ni de az bir sü re ya rar lan dı rır,
son ra onu ate şin aza bı na uğ ra tı rım; ne kö tü bir dö n-
üş tür o"de miş ti. (Ba ka ra Su re si, 126)

Hz. İbrahim (as) ve oğ lu Hz. İs ma il (as) du ala rın da sa de ce

ken di ya şa dık la rı dö nem için de ğil, ken di le rin den son ra ge le -

cek olan ku şak lar için de ba zı is tek ler de bu lun muş lar dır:

Rab bi miz, iki mi zi Sa na tes lim ol muş (Müs lü man lar)
kıl ve so yu muz dan Sa na tes lim ol muş (Müs lü man)
bir üm met (ver). Bi ze iba det yön tem le ri ni (yer ve ya
il ke le ri ni) gös ter ve tev be mi zi ka bul et. Şüp he siz,
Sen tev be le ri ka bul eden ve esir ge yen sin. Rab bi miz,
iç le rin den on la ra bir el çi gön der, on la ra ayet le ri ni
oku sun, ki ta bı ve hik me ti öğ ret sin ve on la rı arın dır -
sın. Şüp he siz, Sen güç lü ve üs tün olan sın, hü küm ve
hik met sa hi bi sin. (Ba ka ra Su re si, 128-129)

Hz. İbrahim (as)'ın bir baş ka du asın da, Al lah'a ya kın laş ma

yol la rı ara dı ğı  şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Ha ni İb ra him: "Rab bim, ba na ölü le ri na sıl di rilt ti ği ni
gös ter" de miş ti. (Al lah ona:) "İnan mı yor mu sun?"
de yin ce, "Ha yır (inan dım), an cak kal bi min tat min ol -
ma sı için" de di. "Öy ley se, dört kuş tut. On la rı ken di -
ne alış tır, son ra on la rı (par ça la yıp) her bir par ça sı nı
bir da ğın üze ri ne bı rak, son ra da on la rı ça ğır. Sa na
ko şa rak ge lir ler. Bil ki, şüp he siz Al lah, üs tün ve güç -
lü olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (Ba ka ra Su -
re si, 260)

Ayet ten de açık ça an la şıl dı ğı gi bi İb ra him Pey gam be rin

Al lah'tan ölü le ri na sıl di rilt ti ği ni gös ter me si ni is te me si, inan cın -

da ki bir za yıf lık tan do la yı de ğil di. Ak si ne iman et miş ti, ama iman

et ti ği ger çe ği tam an la mıy la kav ra mak is ti yor du. O, son de re ce
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sa mi mi ve iç ten bir bi çim de Al lah'ın bir mu ci ze si ne ta nık ol ma -

yı is te miş, Al lah bu sa mi mi du aya ica bet et miş ti.

Hz. İbrahim (as)'ın ba ba sı bir put pe rest ti. O, ba ba sı na di ni

teb liğ et miş an cak ba ba sı iman et me yi ka bul et me miş ti. İb ra -

him Pey gam ber ise ba ba sı için Al lah'tan ba ğış lan ma di le miş ti:

(İb ra him:) "Se lam üze ri ne ol sun, se nin için Rab bim -
den ba ğış lan ma di le ye ce ğim, çün kü, O, ba na pek lü -
tuf kar dır" de di. Siz den ve Al lah'tan baş ka tap tık la rı -
nız dan ko pup-ay rı lı yo rum ve Rab bi me dua edi yo -
rum. Umu lur ki, Rab bi me dua et mek le mut suz ol -
ma ya ca ğım." (Mer yem Su re si, 47-48)

Hz. İbrahim (as)'ın, ba ba sı bir mü min ol ma dı ğı hal de onun

için Al lah'a dua et me si nin ger çek ne de ni  de Ku ran ayet le rin de

şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Ken di le ri ne on la rın ger çek ten çıl gın ate şin ar ka daş la -
rı ol duk la rı açık lan dık tan son ra -ya kın la rı da hi ol sa-
müş rik ler için ba ğış lan ma di le me le ri Pey gam be re ve
iman eden le re ya raş maz. İb ra him'in ba ba sı için ba ğış -
lan ma di le me si, yal nız ca ona ver di ği bir söz do la yı sıy -
la idi. Ken di si ne, onun ger çek ten Al lah'a düş man ol du-
ğu açık la nın ca on dan uzak laş tı. Doğ ru su İb ra him, çok
duy gu lu, yu mu şak huy luy du. (Tev be Su re si, 113-114)

Bu gün mil yon lar ca in sa nın zi ya ret et ti ği Mes cid-i Ha ram'a ya -

ni Ka be'ye ilk yer le şen Hz. İbrahim (as), du ası nın de va mın da

oğul la rı İs ma il, İs hak ve tüm mü min ler için şu is tek ler de bu lun-

muş tu:

Rab bi miz, ger çek ten ben, ço cuk la rım dan bir kıs mı nı
Beyt-i Ha ram ya nın da eki ni ol ma yan bir va di ye yer-
leş tir dim; Rab bi miz, dos doğ ru na ma zı kıl sın lar di ye
(öy le yap tım), böy le lik le Sen, in san la rın bir kıs mı nın
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kalb le ri ni on la ra il gi du yar kıl ve on la rı bir ta kım
ürün ler den rı zık lan dır. Umu lur ki şük re der ler. Rab -
bi miz, şüp he siz Sen, bi zim sak lı tut tuk la rı mı zı da,
açı ğa vur duk la rı mı zı da bi lir sin. Yer de ve gök te
hiç bir şey Al lah'a giz li kal maz. Hamd, Al lah'a ait tir
ki, O, ba na ih ti yar lı ğa rağ men İs ma il'i ve İs hak'ı ar -
ma ğan et ti. Şüp he siz Rab bim, ger çek ten du ayı işi ten-
dir. Rab bim, be ni na ma zı(nda) sü rek li kıl, so yum dan
olan la rı da. Rab bi miz, du amı ka bul bu yur. Rab bi miz,
he sa bın ya pı la ca ğı gün, be ni, an ne-ba ba mı ve
mü'min le ri ba ğış la. (İb ra him Su re si, 37-41)

Gö rül dü ğü gi bi Hz. İbrahim (as) du asın da hem Al lah'ın sı fat -

la rı nı say mak ta, hem de O'na şük ret mek te dir. O'ndan is te di ği

şey ler de, ken di si ni O'na ya kın laş tı ra cak, ahi ret te ba ğış lan ma sı -

na ve si le ola cak is tek ler dir.

Hz. Lut (as)'ın Du ala rı

Ku ran'da "hü küm ve ilim" ve ri len pey gam ber ola rak bah se di -

len Hz. Lut (as), Nuh Pey gam ber gi bi kav mi ne uzun yıl lar bo -

yun ca hak di ni teb liğ et miş tir. An cak Al lah'ın sı nır la rı nı çiğ ne -

ye rek eş cin sel iliş ki ler de bu lu nan kav mi nin Hz. Lut (as)'a ce va -

bı hep olum suz ol muş tur:

Ha ni Lut da kav mi ne şöy le de miş ti: "Siz den ön ce
alem ler den hiç kim se nin yap ma dı ğı ha ya sız-çir kin li ği
mi ya pı yor su nuz? Ger çek ten siz ka dın la rı bı ra kıp
şeh vet le er kek le re yak la şı yor su nuz. Doğ ru su siz, öl -
çü yü aşan (az gın) bir ka vim si niz. Kav mi nin ce va bı:
"Yur du nuz dan sü rüp çı ka rın bun la rı, çün kü bun lar
çok ça te miz le nen in san lar mış!" de mek ten baş ka ol -
ma dı. (A'raf Su re si, 80-82)



Lut Kav mi, Al lah'ın el çi si ni ta nı ma mak la kal ma yıp, ona kar şı

açık ça mey dan oku muş tu. Hz. Lut (as) ise kav mi ni uzun bir za -

man tev hid di ni ne ça ğır dı, her han gi bir olum lu ce vap ala ma yın -

ca Al lah'a şöy le dua et ti:

De di ki: "Rab bim, fe sat çı ka ran (bu) kav me kar şı ba -
na yar dım et." (An ke but Su re si, 30)

Hz. Lut (as)'ın du ası nı Al lah ka bul et ti ve Al lah'ın el çi si ne baş-

kal dı ran Lut Kav mi he lak ol du:

Şüp he siz Biz, fa sık lık yap ma la rın dan do la yı, bu ül ke
hal kı nın üs tü ne gök ten iğ renç bir azab in di re ce ğiz.
An dol sun, Biz ak le de bi le cek bir ka vim için ora da apa-
çık bir ayet bı rak mı şız dır. (An ke but Su re si, 34-35)

Bu ör nek te gör dü ğü müz gi bi dua, sa de ce in san la rın iyi li ği, dün -

ya ve ahi ret sa ade ti için ol ma ya bi lir. Al lah'ın sı nır la rı nı çiğ ne yen,

mü min le re zul me den top lu luk la rın he la kı için bir çok pey gam ber

dua et miş tir. Hz. Lut (as)'ın du ası da bu na bir ör nek tir.

Hz. Eyüp (as)'ın Du ala rı

Ku ran'da dört yer de Hz. Eyüp (as)'dan bah se di lir ve onun sab -

rı mü min le re ör nek ola rak gös te ri lir. Al lah'tan va hiy alan se çil miş

bir kul olan Hz. Eyüp (as), cid di bir has ta lı ğa ya ka la na rak sı kın tı

çek miş tir. (Ni sa Su re si, 163) An cak için de bu lun du ğu her tür lü

ağır şart ta da ima sab rı ve Al lah'a olan gü ve ni ile öne çık mış tır.

Al lah onun bu vas fı nı tüm mü min le re ör nek ola rak gös te rir:

... Ger çek ten, Biz onu sab re di ci bul duk. O, ne gü zel
kul du. Çün kü o, (da ima Al lah'a) yö ne lip-dö nen bi riy -
di. (Sa'd Su re si, 44)

Hz. Eyüp (as) ya ka lan dı ğı has ta lı ğın ya nı sı ra bir de şey ta nın

olum suz tel ki ni ile kar şı kar şı ya kal mış tı. An cak Hz. Eyüp (as)

83HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



84 KURAN'DA DUA

bu sı kın tı sı nı sa mi mi ola rak Al lah'a aç mış ve O'ndan yar dım di -

le ye rek dua et miş tir:

Ku lu muz Ey yub'u da ha tır la. Ha ni o: "Her hal de şey-
tan, ba na kah re di ci bir acı ve azab do kun dur du" di ye
Rab bi ne ses len miş ti. (Sad Su re si, 41)

Bir baş ka ayet te, Hz. Eyüp (as)'ın iç li du asın dan şöy le söz

edi lir:

Eyüp de; ha ni o Rab bi ne çağ rı da bu lun muş tu: "Şüp he -
siz bu dert (ve has ta lık) be ni sa rı ver di. Sen mer ha met -
li le rin en mer ha met li ola nı sın." (En bi ya Su re si, 83)

Al lah el bet te bu sa lih ku lu nun du ası na ica bet et miş tir. Al lah'ın

Hz. Eyüp (as)'a ver di ği ce vap ayet ler de şöy le ak ta rı lır:

Böy le ce onun du ası na ica bet et tik. Ken di sin den o
der di gi der dik; ona Ka tı mızdan bir rah met ve iba det
eden ler için bir zi kir ol mak üze re ai le si ni ve on lar la
bir lik te bir ka tı nı da ha ver dik. (En bi ya Su re si, 84)

Al lah in san la rı çok fark lı şe kil ler de im ti han et mek te dir. Al lah'ın

sa lih kul la rın dan bi ri olan Hz. Eyüp (as) da şid det li bir sı kın tı ile

de nen miş tir. Ben zer sı kın tı lar, yi ne dün ya da ki im ti han or ta mı

için de baş ka mü min le rin ba şı na da ge le bi lir. Do la yı sıy la bu tür bir

du rum da ka lan bir mü min, Hz. Eyüp (as) ör ne ğin de ol du ğu gi bi,

im ti ha nın şek li ve sü re si ne olur sa ol sun Al lah'ın in sa na ta şı ya -

ma ya ca ğı yü kü yük le me ye ce ği nin bi lin cin de ol ma lı dır.

Hz. Yu suf (as)'ın Du ala rı

Hz. Yusuf (as) kıs sa sı, dua ko nu sun da mü min ler için gü zel

ör nek ler le do lu dur. Hz. Yusuf (as), kar şı laş tı ğı her tür lü sı kın -

tı ya kar şı te vek kül lü ve tes li mi yet li dav ran ma sıy la, Al lah'a olan

sa da ka tiy le, sağ lam bir ima nın tüm ala met le ri ni gös ter miş tir.
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Hz. Yusuf (as)'a ve ba ba sı Hz. Ya kup (as)'a isa bet eden sı kın -

tı lar, kü çük yaş ta ki Hz. Yusuf (as)'ın kıs kanç kar deş le ri ta ra fın -

dan ku yu ya atı lıp bir kurt ta ra fın dan yen miş gi bi gös te ril me siy -

le baş lar. An cak Hz. Ya kup (as), çok sev di ği oğ lu nun ba şı na ge -

len bu olay kar şı sın da Al lah'a olan tes li mi ye ti ni ko rur:

Ve üze ri ne ya lan dan kan (sü rül müş) ola göm le ği ni
ge tir di ler. "Ha yır" de di. Nef si niz, si zi ya nıl tıp (böy le)
bir işe sü rük le miş. Bun dan son ra (ba na dü şen) gü zel
bir sa bır dır. Si zin bu dü züp-uy dur duk la rı nı za kar şı
yar dım is te ne cek olan Al lah'tır." (Yu suf Su re si, 18)

Ayet ten de an la şı la ca ğı gi bi oğ lu nun kan lı göm le ği ile kar şı la -

şan Hz. Yakup (as), ger çek bir mü min tav rı gös te re rek ya pa -

ca ğı en doğ ru dav ra nı şın "sa bır, te vek kül ve dua" ola ca ğı nı söy-

ler. Ni te kim ku yu ya atı la rak ölü me ter k e di len Hz. Yusuf (as),

bir mu ci ze ese ri yol dan ge çen bir ker van ta ra fın dan bu lu nur.

Onu bu lan ka fi le, onu pa ra kar şı lı ğın da sat ma ya ka rar ve rir ve

yan la rı na alır.

Bu nun ar dın dan kö le ola rak ön de ge len bir Mı sır lı ya sa tı lan

Hz. Yusuf (as)'a, er gen lik ça ğı na gel di ğin de Al lah "ilim ve hik-

met" (Yu suf Su re si, 22) ve rir.

Onu sa tın alan Mı sır lı nın ka rı sı, ayet te bil di ril di ği ne gö re on -

dan mu rad al mak is ter. Bu nu ka bul et me yen Hz. Yusuf (as)'ı

hap se at tır mak la teh dit eder. Bu nun üze ri ne Hz. Yusuf (as)

şöy le dua eder:

(Yu suf) De di ki:"Rab bim, zin dan, bun la rın be ni ken-
di si ne ça ğır dık la rı şey den ba na da ha se vim li dir. Kur -
duk la rı dü ze ni ben den uzak laş tır maz san, on la ra
(kor ka rım) eği lim gös te rir, (böy le ce) ca hil ler den olu-
rum. (Yu suf Su re si, 33)

Ayet te gö rül dü ğü gi bi Hz. Yusuf (as), du asın da için de bu lun -
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du ğu du ru mu sa mi mi ola rak iti raf et miş tir. Bu nun ar dın dan hap -

se atı lan Hz. Yusuf (as), zin dan da ya nın da ki le re teb li ğe baş lar:

"Ey zin dan ar ka daş la rım, bir bi rin den ay rı (bir sü rü)
Rab ler mi da ha ha yır lı dır, yok sa kah har (kah re di ci)
olan bir tek Al lah mı? Si zin Al lah'tan baş ka tap tık la rı -
nız, Al lah'ın ken di le ri hak kın da hiç bir de lil in dir me di -
ği, si zin ve ata la rı nı zın ad ola rak ad lan dır dık la rı nız dan
baş ka sı de ğil dir. Hü küm, yal nız ca Al lah'ın dır. O, Ken -
di si'nden baş ka sı na kul luk et me me ni zi em ret miş tir.
Dos doğ ru olan din iş te bu dur, an cak in san la rın ço ğu
bil mez ler." (Yu suf Su re si, 39-40)

Yıl lar bo yu ora da kal dık tan son ra, Mı sır lı'nın ka rı sı nın da Hz.

Yusuf (as)'ın ma sum ol du ğu nu söy le me si üze ri ne Hz. Yusuf

(as) zin dan dan çı ka rı lır. (Yu suf Su re si, 51-54)

Tüm bu sı kın tı la rın ar dın dan Hz. Yusuf (as)'ın du ası ka bul

edi lir ve ku yu ya atıl ma ile baş la yan olay lar, ül ke nin ik ti da rın da

söz sa hi bi ol ma sıy la de vam eder: 

İş te böy le ce Biz yer yü zün de Yu suf'a güç ve im kan
(ik ti dar) ver dik. Öy le ki, ora da (Mı sır'da) di le di ği yer -
de ko nak la dı... (Yu suf Su re si, 56)

Böy le ce ik ti dar sa hi bi olan Hz. Yusuf (as), ken di si ni zin dan -

dan çı ka ra rak ha zi ne nin ba şı na ge çi ren Al lah'a şük re der ve

dün ya da Müs lü man ola rak öl mek ve ahi ret te de sa lih ler le bir-

lik te ol mak için dua eder:

Rab bim, Sen ba na mülk ten (bir pay ve onu yö net me
im ka nı nı) ver din, söz le rin yo ru mun dan (bir bil gi) öğ -
ret tin. Gök le rin ve ye rin Ya ra tı cı sı, dün ya da ve ahi-
ret te be nim ve lim Sen sin. Müs lü man ola rak be nim
ha ya tı ma son ver ve be ni sa lih le rin ara sı na kat. (Yu -
suf Su re si, 101)
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Hz. Şuayb (as)'ın Du ala rı 

Med yen ve Ey ke hal kı na pey gam ber ola rak gön de ri len Hz.

Şuayb (as), Al lah'ın sı nır la rı nı çiğ ne yen kav mi ni ima na da vet et -

miş ti. (Araf Su re si, 85)

Med yen hal kı nın Hz. Şuayb (as)'a ce va bı Nuh ve Lut ka vim -

le ri nin ce vap la rın dan fark lı ol ma dı. Hz. Şuayb (as)'ın söy le dik -

le ri ni ka bul et me yen ka vim, onu ve di ğer mü min le ri ya şa dık la -

rı top rak lar dan sür gün et mek le teh dit et ti:

Kav mi nin ön de ge len le rin den bü yük lük tas la yan lar
(müs tek bir ler) de di ler ki: "Ey Şu ayb, se ni ve se nin le
bir lik te iman eden le ri ya ül ke miz den sü rüp-çı ka ra ca -
ğız ve ya mut la ka bi zim di ni mi ze ge ri dö ne cek si -
niz..." (Araf Su re si, 88)

Hz. Şuayb (as) ise, Med yen hal kı nın du yar sız lı ğı ve teh dit kar

tav rı üze ri ne Al lah'a te vek kül ede rek O'na dua et ti:

Al lah bi zi on dan kur tar dık tan son ra, bi zim tek rar si -
zin di ni ni ze dön me miz Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra
düz me miz olur. Rab bi miz olan Al lah'ın di le me si dı -
şın da, ona ge ri dön me miz bi zim için ola cak iş de ğil -
dir. Rab bi miz, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır.
Biz Al lah'a te vek kül et tik. 'Rab bi miz, bi zim le kav mi -
miz ara sın da 'Sen hak ile hü küm ver,' Sen 'hü küm
ve ren le rin' en ha yır lı sı sın. (A'raf Su re si, 89)

So nun da Lut ve Nuh kav mi nin ba şı na ge len ler Med yen hal kı -

nın da ba şı na gel di. Hz. Şuayb (as)'ın du ası üze ri ne Al lah hük-

mü nü ver di ve Al lah'ın el çi si ni ta nı ma yan ka vim he lak edil di:

Bu nun üze ri ne on la rı da ya nıl maz bir sar sın tı tut tu
da, ken di yurt la rın da diz üs tü çök müş ola rak sa bah -
la dı lar. Şu ayb'ı ya lan la yan lar, san ki or da 'hiç re fah
için de ya şa ma mış lar' gi bi ol du lar: Şu ayb'ı ya lan la yan -
lar, asıl bü yük hüs ra na uğ ra dı lar. (Araf Su re si, 91-92)
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Hz. Süleyman (as)'ın Du ala rı

Hz. Süleyman (as)'ın önem li özel lik le rin den bi ri, bü yük bir

güç ve ik ti da ra sa hip ol ma sıy dı. Ona bir çok üs tün ye te nek ler

de ve ril miş ti. Hz. Süleyman (as)'a ve ri len bu üs tün ye te nek ler

ara sın da cin le ri yö net mek, hat ta hay van lar la ko nuş mak da bu -

lu nu yor du. Hz. Süleyman (as)'ın  hay van la rın ko nuş ma la rını an -

la ma sı Ku ran ayet le rin de şöy le ha ber ve ri lir:

Sü ley man, Da vud'a mi ras çı ol du ve de di ki: "Ey in -
san lar, bi ze kuş la rın ko nuş ma-di li öğ re til di ve bi ze
her şey den (bol bir ni met) ve ril di. Ger çek ten bu, apa-
çık bir üs tün lük tür." (Neml Su re si, 16) 

Ken di si ne ve ri len üs tün lük ler den do la yı Al lah'a şük re den

Hz. Süleyman (as)'ın du ası ise şöy le dir:  

"... Rab bim, ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te
şük ret me mi ve hoş nut ola ca ğın sa lih bir amel de bu -
lun ma mı il ham et ve be ni rah me tin le sa lih kul la rın
ara sı na kat." (Neml Su re si, 19)

Al lah Hz. Süleyman (as)'a ba zı özel ye te nek le rin dı şın da bü -

yük mad di im kan lar da sun muş tu. Hz. Süleyman (as) da bu

zen gin lik le re kar şı O'na hep şük ret miş ve şöy le dua et miş ti:

Rab bim, be ni ba ğış la ve ben den son ra hiç kim se ye
na sib ol ma yan bir mül kü ba na ar ma ğan et. Şüp he siz
Sen, kar şı lık sız ar ma ğan eden sin. (Sad Su re si, 35)

Da ha ön ce ki bö lüm ler de dua ko nu la rı nın sa de ce şah si ve

dün ye vi is tek ler ol ma ma sı ge rek ti ği üze rin de dur muş tuk. Hz.

Süleyman (as)'ın "hiç kim se ye na sip ol ma yan bir mülk" is -
te me si de dün ye vi bir is tek de ğil, as lın da ahi re te yö ne lik bir is -

tek tir. Ni te kim onun "... ger çek ten ben mal sev gi si ni
Al lah'ı zik ret mek ten do la yı ter cih et tim..." (Sad Su re si,

32) de di ği ayet ler de bil di ril mek te dir.



Eğer bir in san elin de bu lu nan mad di im kan la rı Al lah rı za sı

için kul la nı yor ve bu im kan lar onu Al lah'a ya kın laş tı rı yor,

Al lah'ı an ma sı na ve si le olu yor sa, onun dün ya ni met le ri ni is te -

me si ko nu sun da sı kın tı duy ma sı na ge rek yok tur. Çün kü ar tık

bu ni met ler onu ahi re te ya kın laş tı ra cak bi rer ve si le ha li ne gel-

miş tir.

Hz. Zekeriya (as)'ın Du ala rı

Ku ran'ın üç ay rı su re sin de Hz. Zekeriya (as)'ın du ala rın dan

bah se di lir. Ya şı iler le miş olan Hz. Zekeriya (as), ken di ar dın dan

kav mi için de ima nı ayak ta tut ma sı için Al lah'tan bir va ris is te -

miş tir. Ken di si ço cuk sa hi bi ol mak için ol duk ça yaş lı, ka rı sı ise

kı sır ol du ğu için va ri si yok tur ve Al lah'a du ada bu lun muş tur:

Ha ni o, Rab bi ne giz li ce ses len di ği za man; De miş ti ki:
"Rab bim, şüp he siz be nim ke mik le rim gev şe di ve baş,
yaş lı lık ale viy le tu tuş tu; ben sa na dua et mek le mut-
suz ol ma dım. Doğ ru su ben, ar kam dan ge le cek ya kın-
la rım adı na kor ku ya ka pıl dım, be nim ka rım da bir kı -
sır (ka dın)dır. Ar tık ba na Ken di Ka tın dan bir yar dım -
cı ar ma ğan et. Ba na mi ras çı ol sun. Ya kup oğul la rı na
da mi ras çı ol sun. Rab bim, onu ra zı olu nan kıl." (Mer -
yem Su re si, 3-6)
Ora da Ze ke ri ya Rab bi ne dua et ti: "Rab bim, ba na Ka -
tın dan ter te miz bir soy ar ma ğan et. Doğ ru su Sen,
du ala rı işi ten sin" de di. (Al-i İm ran Su re si, 38)
Ze ke ri ya da; ha ni Rab bi ne çağ rı da bu lun muş tu:
"Rab bim, be ni yal nız ba şı ma bı rak ma, Sen mi ras çı la -
rın en ha yır lı sı sın." (En bi ya Su re si, 89)

Ayet te Hz. Zekeriya (as)'ın Al lah'a giz li ce ses len di ği bil di ril -

mek te dir. Bu, sa mi mi ye tin en bü yük gös ter ge le rin den bi ri dir.
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Ni te kim Al lah, Ken di si 'ne bu tür bir sa mi mi yet için de çağ rı da

bu lu nan Hz. Zekeriya (as)'ın du ası nı ka bul et miş tir:

Onun du ası na ica bet et tik, ken di si ne Yah ya'yı ar ma -
ğan et tik, eşi ni de do ğur ma ya el ve riş li kıl dık.
Ger çek ten on lar ha yır lar da ya rı şır lar dı, uma rak ve
kor ka rak Bi ze dua eder ler di. Bi ze de rin say gı gös te -
rir ler di. (En bi ya Su re si, 90)
(Al lah bu yur du:) "Ey Ze ke ri ya, şüp he siz Biz se ni, adı
Yah ya olan bir ço cuk la müj de le mek te yiz; Biz bun dan
ön ce ona hiç bir adaş kıl ma mı şız." (Mer yem Su re si, 7)
O mih rap ta na maz kı lar ken, me lek ler ona ses len di:
"Al lah, sa na Yah ya'yı müj de ler. O, Al lah'tan olan bir
ke li me yi (İsa'yı) doğ ru la yan, efen di, if fet li ve sa lih ler -
den bir pey gam ber dir." (Al-i İm ran Su re si, 39)

Ayet le rin de va mın da bil di ril di ği ne gö re, Hz. Zekeriya (as)

Al lah'ın du ası na kar şı lık ile ri ya şı na rağ men ken di si ne bir er kek

ev lat ba ğış la ma sı na şa şı rır. Ken di si ne müj de yi ile ten me lek ise

O'na Al lah'ın kud re ti ni ha tır la tır:

De di ki: "Rab bim, ka rım kı sır (bir ka dın) iken, be nim
na sıl oğ lum ola bi lir? Ben de yaş lı lı ğın son ba sa ma ğın -
da yım." (Ona ge len me lek:) "İş te böy le" de di. "Rab -
bin de di ki: - Bu Be nim için ko lay dır, da ha ön ce sen
hiç bir şey de ğil iken, se ni ya rat mış tım." (Mer yem Su -
re si, 8-9)

Ön ce ki bö lüm ler de Al lah'ın sa mi mi kul la rı nın du ala rı na on lar

için en ha yır lı ola cak şe kil de ica bet et ti ği ni be lirt miş tik. Ve Al -

lah'ın iç ten çağ rı da bu lu nan ina nan la rın tek dos tu ve yar dım cı -

sı ol du ğu nu da bil dir miş tik. Al lah, ço cuk sa hi bi ol ma sı im kan sız

gi bi gö rü nen Hz. Zekeriya (as)'a da, sa mi mi du ası na ica bet ede-

rek sa lih bir oğul ar ma ğan et miş tir. 
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Hz. Yunus (as)'ın Du ala rı

Ku ran'da, Hz. Yunus (as)'dan şöy le söz edi lir:

Şüp he siz Yu nus da gön de ril miş (el çi)ler den di. Ha ni
o, do lu bir ge mi ye kaç mış tı. Böy le ce kur'aya ka tıl -
mış tı da, kay be den ler den ol muş tu. Der ken onu ba lık
yut muş tu, oy sa o kı nan mış tı. (Saf fat Su re si, 139-142)

Hz. Yunus (as) pey gam ber ola rak gön de ril di ği kav mi ni ter k

et miş ti. Yu ka rı da ki ayet ler de gö rül dü ğü gi bi, bin miş ol du ğu ge -

mi de yol cu lar ara sın da ku ra çe kil miş ve ku ra so nu cun da onun

de ni ze atıl ma sı na ka rar ve ril miş ti. Yi ne Ku ran'da bil di ril di ği ne

gö re, de ni ze atı lan Hz. Yunus (as), dev bir ba lık ta ra fın dan yu -

tul muş tur. Ba lı ğın kar nın da iken piş man lık du yan Hz. Yunus

(as), Yüce Rabbimiz Al lah'a şöy le dua et miş tir:

Sen den baş ka ilah yok tur, Sen Yü ce sin, ger çek ten
ben zul me den ler den ol dum. (En bi ya Su re si, 87)

Al lah ise Hz. Yunus (as)'ın sa mi mi du ası na kar şı lık onu mu ci -

ze vi bir bi çim de kur tar mış tır:

Bu nun üze ri ne du ası na ica bet et tik ve onu üzün tü -
den kur tar dık. İş te Biz, iman eden le ri böy le kur ta rı -
rız. (En bi ya Su re si, 88)

Hz. Yunus (as)'ı Al lah da ha son ra da ita at li bir kav min ba şı na

ge çi r miş tir:

"Onu yüz bin ve ya (sa yı sı) da ha da ar tan (bir top lu -
luk)a (Pey gam ber ola rak) gön der dik. So nun da ona
iman et ti ler, Biz de on la rı bir sü re ye ka dar ya rar lan -
dır dık." (Saf fat Su re si, 147-148)

Da ha ön ce ki bö lüm ler de Al lah'ın bir du ayı ka bul eder ken

bu nu bel li se bep le re bağ la dı ğı nı, an cak di ler se se bep siz de is -

te ni len şe yi ger çek leş ti re bi le ce ği ni ve bu nun gök le rin ve ye rin
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Rab bi olan Al lah için son de re ce ko lay ol du ğu nu söy le miş tik.

Al lah Hz. Yunus (as)'ın du ası nı ka bul eder ken de her tür lü zor

gö rü nen şar tı or ta dan kal dır mış ve Hz. Yunus (as)'ı ba lı ğın kar-

nın dan kur tar mış tır. Bu, in sa nın hiç bir za man Al lah'ın rah me -

tin den umut kes me me si ve hep O'na dua et me si ge rek ti ği nin

çar pı cı de lil le rin den bi ri dir. İn san Rab bi mi ze iç ten yö nel di ği

müd det çe, ke sin bir kar şı lık gö re cek tir.

Hz. İsa (as)'ın Du ala rı

Ku ran'da, Hz. İsa (as)'dan söz edi lir ken şöy le de nir: 

"... Onun adı Mer yem oğ lu İsa Me sih'tir. O, dün ya da
ve ahi ret te 'seç kin, onur lu, say gın dır' ve (Al lah'a) ya -
kın kı lı nan lar dan dır.." (Al-i İm ran Su re si, 45)

Ku ran'da ha va ri le ri nin Hz. İsa (as)'dan Al lah'a dua et me si ni ve

gök ten bir sof ra ta lep indirilmesini is te dik le ri haber verilir. "Sof -

ra" an la mı na ge len Ma ide Su re si'nde an la tı lan bu olay şöy le dir:

Ha va ri ler: "Ey Mer yem oğ lu İsa, Rab bin bi ze gök ten
bir sof ra in di re bi lir mi?" de miş ler di. O da: "Eğer
inan mış lar sa nız Al lah'tan kor kup-sa kı nın" de miş ti.
(Bu se fer Ha va ri ler:) "On dan ye mek is ti yo ruz, kalp-
le ri miz tat min ol sun, se nin de ger çek ten bi ze doğ ru
söy le di ği ni bi le lim ve bu na şa hid ler den ola lım" de -
miş ler di. (Ma ide Su re si, 112-113)

Ha va ri le rin bu is tek le ri nin al tın da ola ğa nüs tü bir olay gör mek

is te ği ya tı yor du. Hz. İsa (as), bu mu ci ze is te ği nin yer siz ol du ğu -

nu be lirt me si ne rağ men, ha va ri ler gök ten sof ra iner se   kalp le -

ri nin da ha da tat min ola ca ğı nı söy le ye rek ıs rar et ti ler. Hz. İsa

(as) ise, ha va ri le rin bu is tek le ri üze ri ne Al lah'a dua eder ken,

Ku ran'da ki bir çok dua ör ne ğin de ol du ğu gi bi Al lah'ı sı fat la rıy la

an dı. Ku ran'da, Hz. İsa (as)'ın bu du asın dan şöy le söz edi lir:



Mer yem oğ lu İsa: "Al lah'ım, Rab bi miz, bi ze gök ten bir
sof ra in dir, ön ce miz ve son ra mız için bir bay ram ve
Senden de bir bel ge ol sun. Bi zi rı zık lan dır, Sen rı zık
ve ri ci le rin en ha yır lı sı sın" de miş ti. (Ma ide Su re si, 114)

Al lah Hz. İsa (as)'ın du ası nı ka bul et ti ve şöy le bu yur du: 

Al lah de miş ti ki: "Şüp he siz ben bu nu si ze in di re ce -
ğim. Ar tık bun dan son ra siz den kim in kâr eder se,
ben onu ger çek ten alem ler den hiç kim se yi azab lan -
dır ma ya ca ğım bir azab la azab lan dı ra ca ğım." (Ma ide
Su re si, 115)

Hz. İsa (as)'ın Ma ide Su re si'nde ki ikin ci du ası ise, ha va ri le rin

ko ru nup gö zet len me si ve ba ğış lan ma sı ko nu sun day dı:

Al lah: "Ey Mer yem oğ lu İsa, in san la ra, be ni ve an ne -
ni Al lah'ı bı ra ka rak iki ilah edi nin, di ye sen mi söy le -
din?" de di ğin de (İsa şöy le de di); "Se ni ten zih ede rim,
hak kım ol ma yan bir sö zü söy le mek ba na ya kış maz.
Eğer bu nu söy le dim se mut la ka Sen onu bil miş sin dir.
Sen ben de ola nı bi lir sin, ama ben Sende ola nı bil-
mem. Ger çek ten, gö rün me yen le ri (gayb le ri) bi len
Sensin Sen."
"Ben on la ra ba na em ret tik le ri nin dı şın da hiç bir şe yi
söy le me dim. (O da şuy du:) 'Be nim de Rab bim, si zin de
Rab bi niz olan Al lah'a kul luk edin.' On la rın için de kal dı -
ğım sü re ce, ben on la rın üze rin de bir şa hi dim. Be nim
(dün ya) ha ya tı ma son ver di ğin de, üzer le rin de ki gö zet -
le yi ci Sendin. Sen  her şe yin üze ri ne şa hid olan sın."
Eğer on la rı azab lan dı rır san, şüp he siz on lar Se nin kul la -
rın dır, eğer on la rı ba ğış lar san, şüp he siz aziz olan, ha -
kim olan Sensin Sen." (Ma ide Su re si, 116-118)
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Ku ran'da Hz. Mu ham med (sav)'in Du ala rı

Ku ran'da "Şüp he siz sen, pek bü yük bir ah lak üze rin de -
sin" (Ka lem Su re si, 4) aye tiy le ta nı tı lan son pey gam ber Hz.

Mu ham med (sav), ge ce nin bir bö lü mü nü dua, zi kir ve iba det le

ge çi ri yor du. Bir ayet te bun dan şöy le söz edi lir:

Ger çek ten Rab bin, se nin ge ce nin üç te iki sin den bi raz
ek si ğin de, ya rı sın da ve üç te bi rin de kalk tı ğı nı bi lir;
se nin le bir lik te olan lar dan bir top lu lu ğun da. Ge ce yi
ve gün dü zü Al lah tak dir eder. Si zin bu nu sa ya maya -
ca ğı nı zı bil di, böy le ce tev be ni zi ka bul et ti... (Mü zem -
mil Su re si, 20)  

Ku ran'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in mü -

min le re kar şı ne ka dar düş kün ve şef kat li ol du ğu an la tı lır ve

on lar için ba ğış lan ma di le me si em re di lir:

Al lah'tan bir rah met do la yı sıy la, on la ra yu mu şak
dav ran dın. Eğer ka ba, ka tı yü rek li ol say dın on lar çev-
ren den da ğı lır gi der ler di. Öy ley se on la rı ba ğış la, on -
lar için ba ğış lan ma di le ve iş ko nu sun da on lar la mü -
şa ve re et. Eğer az me der sen ar tık Al lah'a te vek kül
et. Şüp he siz Al lah, te vek kül eden le ri se ver. (Al-i İm -
ran Su re si, 159)

Ku ran'da da ha bir çok ayet te kutlu Pey gam be ri miz (sav)'in du -

ala rın dan bah se dil mek te dir. Du alar da Al lah'ı sı fat la rı ile bir lik te

an ma nın en gü zel ör nek le ri ni Peygamberimiz Hz. Muhammed

(sav)'in du ala rın da gö re bi li riz. Bun lar dan bir ta ne si şöy le dir:

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



Tüm pey gam ber ler gi bi Hz. Mu ham med (sav) de gön de ril di -

ği kav min ile ri ge len le ri ta ra fın dan teh dit edil miş ve za man za -

man şey ta nın olum suz tel kin le ri ile kar şı kar şı ya kal mış tır. Böy -

le du rum lar da Pey gam be ri miz (sav) Al lah'a üze rin de ki sı kın tı yı

kal dır ma sı için şöy le yal var mış tır:  

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

Mü mi nun Su re si'nin son aye tin de ise Pey gam be ri miz (sav)'in

bir du ası şöy le ak ta rı lır:

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

Hz. Musa (as)'ın Du ala rı

İs ra ilo ğul la rı'na el çi ola rak gön de ri len Hz. Musa (as), Fi ra -

vun'un zul mün den kur tul ma sı için, he nüz be bek iken an ne si ne

ge len vahy üze ri ne bir neh re bı ra kıl mış tı. Fi ra vun ve ai le si ne -

hir de bul duk la rı Hz. Musa (as)'ı ev lat edin di ler. (Ka sas Su re si,

7-8) Hz. Musa (as)'a Fi ra vun'un sa ra yın da er gen lik ça ğı na gel di-

ğin de di ğer pey gam ber ler gi bi Al lah'tan "ilim ve hik met" ve -

ril di. (Ka sas Su re si, 14)

Ku ran'da Hz. Musa (as)'ın Al lah'a yö ne le rek dua et me si ne

ne den olan bir olay şöy le an la tı lır:

(Mu sa) Hal kı nın ha be ri ol ma dı ğı bir za man da şeh re
gir di, or da kav ga et mek te olan iki adam bul du; bu
ken di ta raf tar la rın dan, şu da düş man la rın dan. Der -
ken ta raf tar la rın dan olan, düş man la rın dan ola na kar -
şı on dan yar dım is te di. Bu nun üze ri ne ona bir yum-
ruk at tı ve işi ni bi ti ri ver di. (Son ra da:) "Bu şey ta nın
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işin den dir; o, ger çek ten açık ça sap tı rı cı bir düş man -
dır" de di. (Ka sas Su re si, 15)

Ayet te an la tı lan olay so nu cun da Hz. Musa (as) Al lah'tan ba -

ğış lan ma di le di ve bir da ha suç lu ve gü nah kar la ra des tek ol ma -

ya ca ğı na da ir Al lah'a söz ver di:

De di ki: "Rab bim, ger çek ten, ben ken di nef si me zul-
met tim, ar tık be ni ba ğış la." Böy le ce (Al lah) onu ba -
ğış la dı. Şüp he siz. O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. De -
di ki: "Rab bim, ba na ver di ğin ni met ler adı na, ar tık
suç lu gü nah kar la ra des tek çi ol ma ya ca ğım." (Ka sas
Su re si, 16-17)

Söz ko nu su ola yın du yul ma sı üze ri ne, bu lun du ğu şeh rin ön -

de ge len le ri Hz. Musa (as)'ı ya ka la ya rak öl dür me yi plan la dı lar.

Bu nu öğ re nin ce Hz. Musa (as) yi ne Al lah'a dua et ti:

Böy le ce ora dan kor ku için de (çev re yi) gö zet le ye rek
çı kıp git ti: "Rab bim, za lim ler top lu lu ğun dan be ni
kur tar" de di. (Ka sas Su re si, 21)

Hz. Musa (as)'ın du ası ka bul edil di ve Al lah'ın yön len dir me -

siy le Fi ra vun'un şeh rin den ay rı la rak da ha gü ven li bir ye re git-

mek üze re yo la ko yul du. Bu sı ra da da sürekli Allah'a yönelmiş,

hep O'na dua et miş ti:

Med yen'e doğ ru yö nel di ğin de de: "Uma rım Rab bim,
be ni doğ ru bir yo la yö nel tip ile tir" de di. Med yen su -
yu na var dı ğı za man, su al mak ta olan bir in san top lu -
lu ğu bul du. On la rın ge ri sin de de (hay van la rı su
ba şı na gö tür mek ten çe ki nen) iki ka dın bul du. De di
ki: "Bu du ru mu nuz ne?" "Ço ban lar sü rü le ri ni su la -
ma dık ça, biz sü rü le ri mi zi su la ya ma yız; ba ba mız, ya -
şı iler le miş bir ih ti yar dır." de di ler. He men ce cik on la -
rın sü rü le ri ni su la dı, son ra yi ne göl ge ye çe ki le rek de -
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di ki: "Rab bim, doğ ru su ba na in dir di ğin her hay ra
muh ta cım." Çok geç me den, o iki (ka dın)dan bi ri,
(uta na uta na) yü rü ye rek ona gel di. "Ba bam, bi zim
için sü rü le ri su la ma na kar şı lık sa na mü ka fa at ver-
mek üze re se ni da vet et mek te dir." de di. Bu nun üze-
ri ne ona ge lip de olup bi ten le ri an la tın ca o: "Kork -
ma" de di. "Za lim ler top lu lu ğun dan kur tul muş ol -
dun." (Ka sas Su re si, 22-25)

Bu olay la rın ar dın dan Hz. Musa (as) Med yen'de yer leş ti. Ar -

dın dan ge çen 8-10 yıl dan son ra ai le siy le bir lik te Med yen'den

ay rıl dı. Yol da Tu va Va di si de ni len ye re gel di ğin de ilk vah yi ala-

cak tı. Al lah ona Fi ra vun'a git me si ni ve ken di si ne di ni teb liğ et -

me si ni em ret ti. Hz. Musa (as)'ın Kasas Suresi'nde Allah'a bu

konuda şöyle dua ettiği bildirilir:

De di ki: "Rab bim, ger çek ten on lar dan bir ki şi öl dür -
düm, be ni öl dür me le rin den kor ku yo rum. Ve kar de -
şim Ha run; dil ba kı mın dan o ben den da ha düz gün ko -
nuş mak ta dır, onu da be nim le bir lik te bir yar dım cı ola-
rak gön der, be ni doğ ru la sın. Çün kü on la rın be ni ya lan-
la ma la rın dan kor ku yo rum." (Ka sas Su re si, 33-34)

Ku ran'da bil di ril di ği ne gö re Hz. Musa (as) için de duy du ğu he -

ye ca nın teb liğ gö re vi ni ye ri ne ge tir me si ne en gel ol ma sın dan

çe kin miş ti. Bu nun için de Al lah'a dua et ti:

De di ki: "Rab bim, be nim göğ sü mü aç. Ba na işi mi ko -
lay laş tır. Di lim den dü ğü mü çöz; ki söy le ye cek le ri mi
kav ra sın lar. Ai lem den ba na bir yar dım cı kıl, kar de -
şim Ha run'u. Onun la ar ka mı kuv vet len dir. Onu işim-
de or tak kıl, Böy le ce Se ni çok tes bih ede lim. Ve Se -
ni çok zik re de lim. Şüp he siz Sen bi zi gö rü yor sun."
(Ta ha Su re si, 25-35)



Hz. Musa (as)'ın bu sa mi mi du ası na kar şı lık Al lah onu ve kar-

de şi ni özel bir ko ru ma al tı na al dı ğı nı şöy le bil dir miş tir:

(Al lah) De di ki: "Pa zu nu kar de şin le pe kiş ti rip güç len -
di re ce ğiz; si zin iki ni ze de öy le bir 'güç ve yet ki' ve re -
ce ğiz ki, ayet le ri miz sa ye sin de si ze eri şe me ye cek ler.
Siz ve si ze uyan lar ga lip olan lar sı nız." (Ka sas Su re si,
35)

Hz. Musa (as)'ın Fi ra vun'a gös ter miş ol du ğu mu ci ze ler, Fi ra -

vun'un yanındaki bazı kişilerin iman et me si ne ve si le olur ken,

Fi ra vun ve kav mi nin bü yük kıs mı Al lah'a kar şı bü yük len mek te

ıs rar edi yor lar dı. Bu nun üze ri ne Hz. Musa (as)'ın Al lah'a şöy le

dua ettiği Kuran'da bildirilir:

Mu sa de di ki: "Rab bi miz, şüp he siz Sen, Fi ra vun'a ve
ön de ge len çev re si ne dün ya ha ya tın da bir çe ki ci lik
(güç, ih ti şam) ve mal lar ver din. Rab bi miz, Se nin yo -
lun dan sap tır ma la rı için (mi?) Rab bi miz, mal la rı nı
ye rin di bi ne ge çir ve on la rın kalb le ri nin üze ri ni şid-
det le bağ la; on lar acı aza bı gö re cek le ri za ma na ka -
dar iman et me ye cek ler." Al lah, Hz. Mu sa'nın du ası -
na şöy le kar şı lık ver di: "İki ni zin du ası ka bul olun du.
Öy ley se dos doğ ru yol da de vam edin ve bil gi siz le rin
yo lu na uy ma yın." (Yu nus Su re si, 88-89)

Hz. Musa (as)'ın yu ka rı da ki du ası nın ar dın dan Fi ra vun ve tüm

in kar cı çev re si he lak edil miş ve İs ra ilo ğul la rı Mı sır'dan ay rıl -

mış lar dır. Mı sır'dan çık ma la rın dan bir sü re son ra, Hz. Musa

(as) kar de şi Hz. Ha run'u ye ri ne bı ra ka rak, kırk gün lü ğü ne Tur

Da ğı'na çık tı. Bu ra da ken di si ne vah yin gel me si ni bek le di. (A'raf

Su re si, 142) Vahy ge lin ce de Al lah'a şöy le dua et ti: 

"... Rab bim, ba na gös ter, Se ni gö re yim"... (A'raf Su -
re si, 143)
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Al lah, Hz. Musa (as)'ın bu is te ği ne şöy le kar şı lık ver di:

... (Al lah:) "Be ni as la gö re mez sin, ama şu da ğa bak;
eğer o ye rin de ka rar kı la bi lir se, sen de Be ni gö re -
cek sin." Rab bi da ğa te cel li edin ce, onu pa ram par ça
et ti. Mu sa ba yı la rak ye re düş tü. Ken di ne gel di ğin de:
"Sen ne Yü ce sin (Rab bim). Sa na tev be et tim ve ben
iman eden le rin il ki yim" de di. "Ey Mu sa" de di. "Sa na
ver di ğim ri sa le tim le ve se nin le ko nuş mam la se ni in -
san lar üze rin de seç kin kıl dım. Sa na ver dik le ri mi al
ve şük re den ler den ol." (Araf Su re si, 143-144)

Hz. Musa (as) Tur Da ğı'na gi der ken kav min den so rum lu ola-

rak kar de şi Hz. Ha run'u bı rak mış tı. An cak kav mi Hz. Musa

(as)'ın gi di şi ile bir lik te gev şek lik gös te re rek Mı sır'da ki put pe -

rest ina nış la ra dö nüş yap tı lar. Ken di le ri ne bir bu za ğı hey ke li

yap tı lar ve ona ta pın dı lar. Hz. Musa (as) kav mi nin bu za ğı ya tap-

ma sı üze ri ne ara la rın dan mü min le ri ayı ra rak Al lah'ın da ha ön -

ce den vah yet ti ği bu luş ma ye ri ne doğ ru yo la çık tı. An cak bu luş-

ma ye ri ne gel me den bun la rı da aye tin ifa de siy le "da ya nıl maz

bir sar sın tı" tu tun ca, Al lah'tan ken di si ve ya nın da ki mü min ler

için ba ğış lan ma di le di:

... De di ki: "Rab bim, eğer di le sey din, on la rı ve be ni
da ha ön ce den he lâk eder din. (Şim di) İçi miz de ki be -
yin siz le rin yap tık la rın dan do la yı bi zi he lak ede cek
mi sin? O da Se nin de ne men den baş ka sı de ğil dir.
Onun la Sen di le di ği ni sap tı rır, di le di ği ni hi da ye te er -
di rir sin. Bi zim ve li miz Sen sin. Öy ley se bi zi ba ğış la, bi -
zi esir ge; Sen ba ğış la yan la rın en ha yır lı sı sın." Bi ze bu
dün ya da da, ahi ret te de iyi lik yaz, şüp he siz ki biz Sa -
na yö nel dik. De di ki: "Aza bı mı di le di ği me isa bet et ti -
ri rim, rah me tim ise her şe yi ku şat mış tır; onu kor kup-
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sa kı nan la ra, ze ka tı ve ren le re ve Bi zim ayet le ri mi ze
iman eden le re ya za ca ğım." (A'raf Su re si, 155-156)

Ku ran'da Hz. Musa (as) ile il gi li ola rak an la tı lan la ra bak tı ğı -

mız da, Hz. Musa (as)'ın du ala rın da en çok dik kat çe ken nok ta -

lar dan bi ri nin, onun iç ten sa mi mi ye ti ve açık söz lü lü ğü ol du ğu -

nu gö rü rüz. Al lah'a sa mi mi bir bi çim de dua et miş ve O'ndan

yar dım di le miş tir. Al lah, Hz. Musa (as)'ı za man la ve olay lar la

eği te rek bü yük güç sa hi bi bir pey gam ber ha li ne ge tir miş tir.

Ya ni, ön ce den de vur gu la dı ğı mız gi bi, du anın en önem li şart-

la rın dan bi ri sa mi mi yet le ve iç ten lik le ya pıl ma sı dır. İn sa nı bu

nok ta da ya nıl ta bi le cek en gel ler den bi ri, Al lah'a kar şı uta na rak

O'na ba zı gü nah ya da ku sur la rı iti raf et me me eği li mi dir. Ba zı

in san lar bu eği li min et ki siy le Al lah'a dua eder ken çok "res mi"

bir ruh ha li için de olur lar ve bel ki utan ma duy gu sun dan bel ki

de ki bir le rin den do la yı Al lah'a her şey le ri ni aç maz lar. Oy sa

Al lah bi zim her tür lü ku su ru mu zu, yap tı ğı mız, hat ta ak lı mız dan

ge çen her tür lü yan lış ve anor mal fi il ya da dü şün ce yi za ten bil-

mek tir. 

O hal de ya pıl ma sı ge re ken şey, açık söz lü lük le ve sa mi mi yet le

Al lah'a yö ne lip her sır rı mı zı O'na aç mak tır. Al lah'a kar şı du yul -

ma sı ge re ken iç li kor ku, biz kullarını Rabbimiz olan Al lah'a tes-

li mi yet li ve sa mi mi bir bi çim de ya kın laş tı ra cak bir teş vik tir.
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KURAN’DA MÜSLÜMANLARIN
DUALARI

Allah Kuran’da Müslümanlara nelere dua etmeleri gerektiği-

ni birçok ayetle bildirmiştir. Dua, zaten kaderimizde var olana

doğru bizi yönlendirir. Kaderimizi takdir eden de, bize duayı

ettiren de Allah'tır. Dua, Müslümanın en önemli ibadetlerin-

den biridir. Dua eden mümin Allah'a karşı aczini bilip, sürekli

teslimiyetli bir ruh halinde olur. Dualarının karşılığında Allah'ın

Katında değerli, takva sahibi bir kul olabileceğini ümit eder.

Allah bir ayetinde şöyle buyurur:

"De ki: Duanız olmasaydı Rabbim size değer verir
miydi?..." (Furkan Suresi, 77)

Bu bölümde Kuran’da haber verilen ve iman edenlerin

hayatlarında bir kere de olsa okumaları gereken dualardan

bazılarına yer verilmektedir.

"... İnsanlardan öylesi vardır ki: "Rabbimiz, bize dün-
yada ver" der; onun ahirette nasibi yoktur. Onlardan
öylesi de vardır ki: "RABBİMİZ, BİZE DÜNYADA
DA İYİLİK VER, AHİRETTE DE İYİLİK (VER) VE
BİZİ ATEŞİN AZABINDAN KORU" der..." (Bakara
Suresi 200-202)

Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti,
mü'minler de. Tümü, Allah'a, meleklerine,
Kitaplarına ve elçilerine inandı. "O'NUN ELÇİLERİ



ARASINDA HİÇ BİRİNİ (DİĞERİNDEN) AYIRDET-
MEYIZ. İŞİTTİK VE İTAAT ETTİK. RABBİMİZ
BAĞIŞLAMANI (DİLERİZ). VARIŞ ANCAK
SANA'DIR" dediler. (Bakara Suresi 285)

..."RABBİMİZ, UNUTTUKLARIMIZDAN VEYA
YANILDIKLARIMIZDAN DOLAYI BİZİ SORUMLU
TUTMA. RABBİMİZ, BİZE, BİZDEN ÖNCEKİLERE
YÜKLEDİĞİN GİBİ AĞIR YÜK YÜKLEME. RABBİ-
MİZ, KENDİSİNE GÜÇ YETİREMEYECEĞİMİZ
ŞEYİ BİZE TAŞITMA. BİZİ AFFET. BİZİ BAĞIŞLA.
BİZİ ESİRGE, SEN BİZİM MEVLAMIZSIN. KAFİR-
LER TOPLULUĞUNA KARŞI BİZE YARDIM ET."
(Bakara Suresi 286)

"RABBİMİZ, BİZİ HİDAYETE ERDİRDİKTEN
SONRA KALPLERİMİZİ KAYDIRMA VE KATIN-
DAN BİZE BİR RAHMET BAĞIŞLA. ŞÜPHESİZ,
BAĞIŞI EN ÇOK OLAN SENSİN SEN." (Al-i İmran
Suresi 8)

"RABBİMİZ, KENDİSİNDE ŞÜPHE OLMAYAN BİR
GÜNDE İNSANLARI GERÇEKTEN SEN TOPLA-
YACAKSIN. DOĞRUSU ALLAH, VA'DİNDEN
CAYIP-DÖNMEZ." (Al-i İmran Suresi 9)

Onlar: "RABBİMİZ ŞÜPHESİZ BİZ İMAN ETTİK,
ARTIK BİZİM GÜNAHLARIMIZI BAĞIŞLA VE BİZİ
ATEŞİN AZABINDAN KORU" diyenler. (Al-i İmran
Suresi, 16)

Onların söyledikleri: "RABBİMİZ, GÜNAHLARIMIZI
VE İŞİMİZDEKİ AŞIRILIKLARIMIZI BAĞIŞLA,
AYAKLARIMIZI (BASTIKLARI YERDE) SAĞLAM-
LAŞTIR VE BİZE KAFİRLER TOPLULUĞUNA
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KARŞI YARDIM ET" demelerinden başka bir şey
değildi. (Al-i İmran Suresi, 147)

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı
zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda
düşünürler. (Ve derler ki:) "RABBİMİZ, SEN BUNU
BOŞUNA YARATMADIN. SEN PEK YÜCESİN,
BİZİ ATEŞİN AZABINDAN KORU." (Al-i İmran
Suresi 191)

"RABBİMİZ, ŞÜPHESİZ SEN KİMİ ATEŞE SOKAR-
SAN, ARTIK ONU 'HOR VE AŞAĞILIK' KILMIŞ-
SINDIR; ZULMEDENLERİN YARDIMCILARI YOK-
TUR." (Al-i İmran Suresi 192)

"RABBİMİZ, BİZ: "RABBİNİZE İMAN EDİN" DİYE
İMANA ÇAĞRIDA BULUNAN BİR ÇAĞIRICIYI
İŞİTTİK, HEMEN İMAN ETTİK. RABBİMİZ, BİZİM
GÜNAHLARIMIZI BAĞIŞLA, KÖTÜLÜKLERİMİZİ
ÖRT VE BİZİ DE İYİLİK YAPANLARLA BİRLİKTE
ÖLDÜR." (Al-i İmran Suresi 193)

"RABBİMİZ, ELÇİLERİNE VA'DETTİKLERİNİ BİZE
VER, KIYAMET GÜNÜNDE DE BİZİ 'HOR VE AŞA-
ĞILIK' KILMA. ŞÜPHESİZ SEN, VA'DİNE MUHA-
LEFET ETMEYENSİN." (Al-i İmran Suresi 194)

Elçiye indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından
dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün.
Derler ki: "RABBİMİZ İNANDIK; ÖYLEYSE BİZİ
ŞAHİDLERLE BİRLİKTE YAZ." (Maide Suresi 83)
Gözleri cehennem halkından yana çevrilince: "RAB-
BİMİZ, BİZİ ZALİMLER TOPLULUĞUYLA BİRLİK-
TE KILMA" derler. (A’raf Suresi, 47)
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Dediler ki: "BİZ ALLAH'A TEVEKKÜL ETTİK;
RABBİMİZ, BİZİ ZULMEDEN BİR KAVİM İÇİN BİR
FİTNE (KONUSU) KILMA." (Yunus Suresi, 85)

"VE BİZİ, KAFİRLER TOPLULUĞUNDAN RAHME-
TİNLE KURTAR." (Yunus Suresi, 86)

Ve derler ki: "RABBİMİZ YÜCEDİR, RABBİMİZİN
VA'Dİ GERÇEKTEN GERÇEKLEŞMİŞ BULUNU-
YOR." (İsra Suresi, 108)

O gençler, mağaraya sığındıkları zaman, demişlerdi
ki: "RABBİMİZ, KATINDAN BİZE BİR RAHMET
VER VE İŞİMİZDEN BİZE DOĞRUYU KOLAYLAŞ-
TIR (BİZİ BAŞARILI KIL).” (Kehf Suresi, 10)

Ancak: "ALLAH DİLERSE" (İNŞAALLAH YAPA-
CAĞIM DE). Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de
ki: "UMULUR Kİ, RABBİM BENİ BUNDAN DAHA
YAKIN BİR BAŞARIYA YÖNELTİP-İLETİR." (Kehf
Suresi, 24)

"Çünkü gerçekten Benim kullarımdan bir grup:
“RABBİMİZ, İMAN ETTİK, SEN ARTIK BİZİ
BAĞIŞLA VE BİZE MERHAMET ET, SEN MERHA-
MET EDENLERİN EN HAYIRLISISIN, DERLERDİ
DE, siz onları alay konusu edinmiştiniz; öyle ki, size
benim zikrimi unutturdular ve siz onlara gülüp duru-
yordunuz." (Müminun Suresi, 109-110)

Ve de ki: "RABBİM, BAĞIŞLA VE MERHAMET ET,
SEN MERHAMET EDENLERİN EN HAYIRLISISIN."
(Müminun Suresi, 118)
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SO NUÇ

Ku ran'da an la tı lan dua an la yı şı nın in san ha ya tı na ge çi ril me si

çok önem li bir ko nu dur. Bir ha dis te du anın öne mi şöy le bil di -

ril miş tir:

Dua, mü mi nin si la h dır ve di nin di re ği dir. Gök le rin ve ye rin nu ru -

dur. (Hz. Ali r.a.) Ra muz El-Ha dis s.207

Bu açık gerçeğe rağmen in san la rın bü yük bir kıs mı Ku ran'dan

ha ber siz ol duk la rı ve ya Ku ran'ı ye te ri ka dar bil me dik le ri için,

bel ki de ha yat la rın da bir de fa bi le sa mi mi ola rak Al lah'a yö ne -

lip, Ku ran'da bil di ril di ği gi bi dua et mez ler. 

Şu an oku du ğu nuz bu ça lış ma da ise, as lın da Ku ran'a gö re

"en bü yük" olan (An ke but Su re si, 45) Al lah'ı zik ret me nin

öne mi an la tıl mış tır. Bu ra da an la tı lan la rı dik ka te al mak ve

Al lah'a tam O'nun di le di ği gi bi dua et me ye ça lış mak ise he pi -

mi zin gö re vi dir. 

Bu hem bü yük bir gö rev hem de bi zim ebe di ha ya tı mı zı kur-

ta ra cak bü yük bir ve si le dir. Çün kü Ku ran'da, Al lah'a dua et me-

yen le rin so nu nun ce hen nem aza bı ol du ğu  ha ber ve ri lir:

Rab bi niz de di ki: "Ba na dua edin, si ze ica bet ede yim.
Doğ ru su Ba na iba det et mek ten bü yük le nen (müs-
tek bir)ler; ce hen ne me bo yun bük müş kim se ler ola-
rak gi re cek ler dir. (Mü min Su re si, 60)
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EV RİM YA NIL GI SI

Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir saf-

satadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden

tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda

çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilme-

siyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300 mil-

yona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm

evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da

kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya

çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpı-

tılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söyle-

nen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori -

si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi -

lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir.

Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di -

ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve bu ger çek pek

çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir. Özel lik le ABD'de, bi -

yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len çok sa -

yı da bi lim ada mı, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni gör mek te, can lı la rın

kö ke ni ni Ya ra tı lış ger çe ğiy le açık la mak ta dır lar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek çok

ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya de -

vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy le, bu -

ra da da özet le mek te ya rar var dır.

106



Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğre-

ti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı.

Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme,

Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı

kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türleri-

ni Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyor-

lardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi.

Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun

bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da

açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan

aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu-

yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar -

win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi -

rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce -

le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la

açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te

ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel

bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir

tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

107HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 
Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar yıl

ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den gel dik le ri -

ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca

komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir

ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu -

lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun-

lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin de

dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye

göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre

çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına

aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me -

miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok

ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri

ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le -

rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne

ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le -

rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la -

mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne

bi raz buğ day kon muş ve bi raz  bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re -

le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği -

ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze-

rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı -

rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak-
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te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da

yay gın bir ka bul gö rü yor du. Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma -

sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te -

mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun

ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak

ta ri he gö mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar Evo lu ti on

and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun

sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya -

pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di -

ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü

Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or -

ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na

ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız -

lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka -

ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of Li fe,

(1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint), s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu

çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin

en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın -

da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et -

ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma

ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik

mo le kül (ami no asit) sen tez le di. O yıl lar da ev rim adı na önem li bir

aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la -

nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu,
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iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi den ce on Evo lu ti on of

Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri can Me te oro lo gi cal

So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı

at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley Mil ler,

Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic Synthe sis

of Small Mo le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü -

rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di -

ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci

Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği

şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa -

hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha -

yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu bat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların

bile olağanüstü derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı

hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarla-

rında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üre-

tilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast lan -

tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya pı ta şı

olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li; 500 ami-

no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10950'de 1'dir. An cak ma te ma -

tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola rak "im kan sız" sa yı lır.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer-
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di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu-

şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta -

kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir.

Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu -

sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin

mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re -

kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za

sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim -

ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta -

rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit-

le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak

oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan

di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın

kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu -

na var mak zo run da kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel, The Ori gin of Li fe

on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi ken-

dine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıl-

dığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı

Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kıl-

maktadır.  

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek -

te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır.

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı -

nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek -

si yon Yo luy la...
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Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü -

ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka -

la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan

teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha -

yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den

olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez,

on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin

Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se -

lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Char les Dar -

win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard

Uni ver sity Press, 1964, s. 189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di

dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na -

rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız

bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi -

zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri -

ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin

La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la -

rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı

uza mış tı. Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö -

ke ni ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za -

man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The

Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity

Press, 1964, s. 184) Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li -

şen ge ne tik bi li miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel-

lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı.

Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki -

siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.
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Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la-

rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy-

le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si -

yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni

can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha -

ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bu gün de ha la mo del bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilme-

lerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu neo-Dar wi nizm'dir. Te -

ori, yer yü zün de bu lu nan mil yon lar ca can lı tü rü nün, bu can lı la rın,

ku lak, göz, ak ci ğer, ka nat gi bi sa yı sız komp leks or gan la rı nın "mu -

tas yon la ra", ya ni ge ne tik bo zuk luk la ra da ya lı bir sü reç so nu cun da

oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Ama te ori yi ça re siz bı ra kan açık bir

bi lim sel ger çek var dır: Mu tas yon lar can lı la rı ge liş tir mez ler,
ak si ne her za man için can lı la ra za rar ve rir ler.

Bu nun ne de ni çok ba sit tir: DNA çok komp leks bir dü ze ne sa -

hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan her han gi bir tesadüfi et ki an -

cak za rar ve rir. Ame ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han bu nu şöy -

le açık lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey da -

na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas yon la rın

ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir. Za ten yük sek

de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal

bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da -

na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü -

yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir

dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han,

Ori gins?, Pennsyl va nia: The Ban ner Of Truth Trust, 1988)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti -

ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı

ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı"

ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip
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eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en

sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz -

ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in

de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek biz-

le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te -

dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya li sü -

reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun

en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Ev rim te ori si nin bilim dışı iddiasına gö re bü tün can lı lar bir bir le -

rin den tü re miş ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir

di ğe ri ne dö nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır.

Te ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun bir za -

man di li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız

"ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, bir

yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-ya rı

sü rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel lik le ri ni

ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış sü rün gen-

kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re cin de ol duk -

la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır. Ev rim ci ler geç-

miş te ya şa mış ol duk la rı na inan dık la rı bu hayali varlıklara "ara-ge -
çiş for mu" adı nı ve rir ler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın

sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge -

re kir. Ve bu garip can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil ka yıt la rın da

rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık-

la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş
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çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın

ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Char les

Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on,

Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin

bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük

bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni

kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölü-

münde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden

bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak

tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olma-

lı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok kat-

manında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik

yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi

derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu

benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. (Ek

dipnot: Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın -

da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la -

rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de

edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la -

rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta -

ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev -

rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,

tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le
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kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de

olu şan grup lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos -

sil Re cord", Pro ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c.

87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş

for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar.

Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri -

nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can -

lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da

ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya -

ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci Bi yo log Do ug las Fu -

tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek

ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü -

kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol -

ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken di -

le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da na

gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim de or -

ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra-

tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce on Tri al, New

York: Pant he on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke -
ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Ev rim te ori si ni sa vu nan la rın en çok gün de me ge tir dik le ri ko nu,

in sa nın kö ke ni ko nu su dur. Bu ko nu da ki Dar wi nist id dia, in sa nın

sözde may mun su bir ta kım ya ra tık lar dan gel di ği ni var sa yar. 4-5

mil yon yıl ön ce baş la dı ğı var sa yı lan bu sü reç te, in san ile hayali ata-

la rı ara sın da ba zı "ara form"la rın ya şa dı ğı id dia edi lir. Ger çek te tü -

müy le ha ya li olan bu se nar yo da dört te mel "ka te go ri" sa yı lır:
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1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may-

mu nu" an la mı na ge len Aust ra lo pit he cus is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar

ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den  baş ka bir şey de -

ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil -

te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör -

nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can-

lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve

in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Solly Zuc -

ker man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons,

1970, s. 75-94; Char les E. Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo pit he ci nes

in Hu man Evo lu ti on: Gro unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni

in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar,

Aust ra lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı

can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı

oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın

ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te -

ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst

Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu -

nu ka bul eder. (J. Ren nie, "Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst Mayr", Sci -

en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus >

Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir

son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po -

log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec-

tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı

gös ter mek te dir. (Alan Wal ker, Sci en ce, c. 207, 1980, s. 1103; A. J.

Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New York: J. B. Li pin cott Co.,
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1970, s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor ge, c. 3, Camb rid ge: Camb -

rid ge Uni ver sity Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok

mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len -

sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu -

lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996) Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir-

bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya

koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to log la rın dan Step hen

Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te o-

ri nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in -

sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık -

tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy -

le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te -

dir ler. (S. J. Go uld, Na tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta -

kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro-

pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo -

su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil -

le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın

bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na

rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir

soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel

ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği

bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu

tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi

dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim -

le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en

"bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı

his gi bi "du yum öte si al gı la ma"  kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev -
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ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var-

sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil

ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir

kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri -

ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an -

da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuc ker man, Be yond

The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan

bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de

yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter -

se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de

ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir.

Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi -

ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı

atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler -

dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot,

po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur.

Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı

oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev -

rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me -

dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu -

lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele-

ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun-

ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri

mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik -
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le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir te ki nin bi le rast lan -

tı sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım -

la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge -

liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de

ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku -

şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca

se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı

için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul-

lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den

ke sin lik le bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar-

ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri,

zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı,

do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri,

şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun-

lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil

bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc-

re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu -
ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp,

son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan,

son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe -

sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Al lah'ın üs tün ya rat ma -
sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü -

şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer

ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na

kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya
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ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt -

rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me

mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri

bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al -

gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu -

lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka -

ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka -

ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir

dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl

tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış -

tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba -

kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü -

nüz net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz

mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le -

viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re -

mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak -

ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar

ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV

ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara -

da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik,

TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut-

lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya,

gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut-

lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan

üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut -

tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du -

rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün -

tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay -

bı mey da na ge lir. 
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İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz -

ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze,

oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar

bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di  de se

ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu -

ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran

alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü -

nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak

için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı -

ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le -

ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri

elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör me-

de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger-

çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se -

se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül -

tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net

ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra -

nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü -

nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki

ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö -

rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la -

nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir.

Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı -

la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm

tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma -

na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la -

ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li

mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı

kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti -
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ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı -

nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son

de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik

se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam

ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den

bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok

bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 
Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo -

kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir

bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li

ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal-

le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? Bey nin

için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al gı la yan

bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba-

ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç-

bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış

ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak

için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için

bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir-

kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut -
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lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran yü ce Al lah'ı dü şü nüp,

O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu -

lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin

ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev -

rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler

te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te -

dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün-

ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün -

ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de -

min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min -

de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li -

me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di -

sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu

çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi -

nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du-

ğu için be nim se mek te dir ler. Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler.

Har vard Üni ver si te si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön -

de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list,

son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list

bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral -

la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de -

niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem-

le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol -

du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve -

re me yiz. (Ric hard Le won tin, "The De mon-Ha un ted World", The

New York Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, s. 28)
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Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de can-

sız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca fark-

lı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanla-

rın, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların mad-

denin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan

şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etme-

mek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam

etmektedirler.  

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi

ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni

yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıla-

rı yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin
En Et ki li Bü yü sü dür
Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide olo -

ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan

her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni

an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu

ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir

va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve

bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar ya -

pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le gi bi

bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat çı la -

rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı -

ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di aya ina nan lar bi -
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lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san lar dır. Bu ne den le

ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü"

ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in -

san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün -

me le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe -

kip çok açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka

inanç ve ya id dia da ha yok tur. Bu, es ki Mı sır lı la rın Gü neş Tan rı sı

Ra'ya, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e

tap ma sın dan, Hz. İbrahim (as)'ın kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put-

la ra, Hz. Musa (as)'ın kav mi nin içinden bazı insanların al tın dan

yap tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al maz bir

kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Yüce Al lah'ın Ku ran'da işa ret et -

ti ği bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın ka pa na ca ğı -

nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir çok aye-

tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da,
on lar için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın
kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin
üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır.
(Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le -
ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la
işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı -
lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah bir baş ka aye tin de ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi -

le inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or -
dan yu ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz
dön dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di -
ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in -

san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu
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bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay-

ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız

se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı

an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz

ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir

or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le

iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan

Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la -

rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la -

ma sı yok tur. Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu -

cu su olan ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik -

le ri ni Hz. Musa (as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re

bil dir mek te dir. Hz. Musa (as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra -

vun Hz. Musa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan-

dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Musa (as), bü yü cü ler le

kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le -

ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet ler şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san -
la rın göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü -
şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar.
(Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca lar"la -

Hz. Musa (as) ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü yü le ye -

bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Musa (as)'ın or -

ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayet te bildirildiği gibi "uy -

dur duk la rı nı yut muş" ya ni et ki siz kıl mış tır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O
da fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur -
duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak
ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer -
siz   kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş -
ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)
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Ayet te de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek et ki -

le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl -

ma sı ile, söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de de

bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id -

di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu

id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın -

da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Ni te kim,

yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa vu nan ve ate ist bir fel se fe ci olan,

an cak da ha son ra ger çek le ri gö ren Mal colm Mug ge rid ge ev rim te -

ori si nin ya kın ge le cek te dü şe ce ği du ru mu şöy le açıklar:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar -

da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me -

le rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar

çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si -

ni hay ret le kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The End of Chris -

ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980, s.43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san -

lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori -

si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola-

rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört

bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ev rim al dat -

ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı -

ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka
bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, 

herşeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın."
(Bakara Suresi, 32) 


