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YAZAR HAK KIN DA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan
Adnan Oktar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. 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.
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. Nitekim ya-
zarın, bugüne kadar 72 ayrı dile çevrilen 300’ü aşkın eseri, dünya çapında geniş bir
okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.
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.

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bazı kavramlar pek çok Kuran

ayetinde yer almaktadır. Akıl, sabır, sadakat, inkar, nimet, hikmet

bu kavramlardan birkaç tanesidir. Kuran’ın anlaşılması ve haya-

ta geçirilmesinde bu kavramların önemli rolü bulunmaktadır.

Ancak günlük hayatta, bunlardan çoğu, genellikle Kuran’daki ger-

çek anlamlarından farklı anlamlarda kullanılmaktadır. 

Ku ran'ın hak kıy la ve en doğ ru bir bi çim de an la şıl ma sı, kal be

yer leş me si ve uy gu la na bil me si için Ku ran'da ge çen te mel kav ram -

la rın ne an lam da ve ne mak sat la kul la nıl dık la rı nı, ne tür hik met -

ler içer dik le ri ni doğ ru ola rak bil mek ge rek mek te dir. 

Bu ki tap ta, Ku ran'da en sık ge çen kav ram lar, iç le rin de geç tik -

le ri ayet le rin ışı ğın da in ce le ne rek, bun la rın ge nel ola rak ve özel

du rum lar da han gi an lam lar da ve ne gi bi hik met ler doğ rul tu sun -

da kul la nıl dık la rı açık lan ma ya gay ret edil miş tir. 
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OKU YU CU YA
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl -

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

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

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

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

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah 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 40.000 res min yer al dı ğı top lam

55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 72 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 (sav)’in 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 (sav)’in 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 (sav)’in

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,

YA ZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA



Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Hau sa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor),

Dhi ve hi (Maldivlerde 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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Oksijen atmosferimizde en yoğun bulunan reaktif

gazdır. Atmosferimizdeki bu bol oksijen bizi diğer

gezegenlerden de ayıran bir özelliktir, çünkü Güneş

sistemindeki diğer gezegenlerde oksijenin zerresine

bile rastlanmamıştır.

www.dogadakiayetler.com
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AAllah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz,
bunda iman edenler için bir ayet vardır. 

(Ankebut Suresi, 44)

www.yaratilisgercekleri.com
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KKendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu
ve sizi Allah rızıklandırır. O, işitendir, bilendir.

(Ankebut Suresi, 60)

www.imanhakikatleri.net



Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her ayrıntı, her desen,

her renk insanın Allah'ın muhteşem sanatını anlayıp

kavraması ve bunun üzerinde düşünmesi için yaratılmış-

tır. Doğadaki tüm renkler insan ruhuna zevk verecek şe-

kilde düzenlenmiştir. Hem canlılarda hem de cansız dün-

yada kusursuz bir simetri ve renk uyumu hakimdir.
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Düşünen insan nasıl ki bir tablonun ressamı olduğunu

ilk baktığı anda anlıyorsa, çevresindeki rengarenk, ışıl

ışıl, simetrik ve son derece estetik ortamın da bir Yaratı-

cı'sı olduğunu, Allah’ın üstün güç sahibi bir Yaratıcı ol-

duğunu aynı şekilde anlayacaktır.

www.Allahinrenksanati.com
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KKi O, yarattığı herşeyi en güzel yapan ve insanı
yaratmaya bir çamurdan başlayandır.

(Secde Suresi, 7)

www.hayvanlardakitasarim.com



17

GGöklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü
Allah'ındır. O, herşeye güç yetirendir.

(Maide Suresi 120)

www.herseyhesapiledir.com
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Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı, ekseninin yörüngesine

olan eğimi, atmosferdeki dengeler, Dünya’nın kendi etra-

fında ve Güneş etrafındaki dönüş hızları, Dünya üzerinde-

ki okyanusların, dağların fonksiyonları, canlılara ait özel-

likler ve bunların birbirleriyle olan bağlantıları Allah'ın ya-

rattığı ekolojik dengenin parçalarından sadece birkaçıdır.

www.bilimdunyasi.net
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Dünyanın ekseni yörüngesine 23 derecelik bir açıyla

eğim yapar. Mevsimler bu eğim sayesinde oluşur. Bu

eğim şimdiki değerinden daha fazla ya da daha az olsay-

dı, mevsimler arasındaki sıcaklık farkı aşırı boyutlara

ulaşacağından yeryüzü üzerinde dayanılmaz sıcaklıkta

yazlar ve aşırı soğuk kışlar yaşanırdı.

www.denizlerdekimucize.com
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Eklembacaklılar filumuna dahil olan at nalı yengeçleri,

Chelicerata (kelikeserliler) alt filumuna dahildirler ve

örümcekler ve akrep familyalarına daha yakındırlar. Re-

simde görülen 150 milyon yıl yaşındaki at nalı yengeci

fosili, Yaratılış'ın açık bir gerçek olduğunu, evrimin hiç-

bir zaman yaşanmadığını bir kez daha teyit etmektedir. 

At nalı yengeci fosili
(üstte)

Dönem: Mezozoik
zaman, Jura dönemi
Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Solnhofen, 
Almanya

www.yaratilisatlasi.com
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Bilinen en eski istiridye fosilleri Ordovisyen dönemine

(490 – 443 milyon yıl) aittir. Aradan geçen yaklaşık yarım

milyar yıla rağmen istiridyelerin yapısında herhangi bir

değişiklik olmamıştır. Bundan 490 milyon yıl önce yaşa-

mış olanlar da, 150 milyon yıl önce yaşamış olanlar da, gü-

nümüzde yaşayanlar da birbirlerinin tıpatıp aynısıdır. 

İstiridye fosilleri
(üstte)

Dönem: Mezozoik 
zaman, Jura dönemi
Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Şili
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Var oldukları ilk andan itibaren tüm özellikleri ve uzuv-

larıyla eksiksiz olan karidesler, var oldukları müddetçe

de hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. Bu karides fosili,

evrimin hayal ürünü bir senaryo olduğunu tüm açıklığıy-

la gözler önüne sermektedir.

150 milyon yıllık
karides fosili (üstte)

Dönem: Mezozoik 
zaman, Jura dönemi 
Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Solnhofen
Oluşumu, Almanya

www.yasayanfosiller.com
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150 milyon yıllık
deniz kestanesi 
fosili (üstte)

Dönem: Mezozoik
zaman, Jura dönemi
Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Fransa

Evrimcilerin iddia ettiklerinin aksine tüm canlılar mil-

yonlarca yıl önce sahip oldukları özellikleri bugün de

aynı şekilde taşımaktadırlar. Resimde görülen 150 mil-

yon yıllık fosilleşmiş deniz kestaneleri bunun yüz bin-

lerce delilinden yalnızca biridir.

www.evriminsonu.com
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Bitkilerin fosil kayıtlarının, evrimci açıklamaların karşı-

sında olduğunu gösteren delillerden biri ise resimdeki

50 milyon yıllık zelkova yaprağı fosilidir. 50 milyon yıl

önce yaşamış zelkovalar ile günümüzde yaşamakta olan-

lar birbirlerinin tıpatıp aynısıdır ve tek başına bu bilgi

bile evrim teorisini geçersiz kılmak için yeterlidir.

Zelkova yaprağı fosili
(solda) 

Dönem: Senozoik za-
man, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Cache Creek
Oluşumu, Kanada
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Dallarıyla birlikte karaağaç yaprağı 

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Cache Creek Oluşumu, Kanada

Dallarıyla birlikte fosilleşmiş olan
karaağaç yaprağının günümüzdeki
örneklerinden hiçbir farkı yoktur.  

El de edi len sa yı sız fo sil ör ne ği her bir bit ki nin ken di si ne

has özel lik ler le ya ra tıl dı ğı nı ve var ol du ğu müd det bo yun ca

her han gi bir de ği şi me uğ ra ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Bu ger -

çe ği gös te ren bul gu lar dan bi ri de re sim de gö rü len 54 - 37

mil yon yıl lık dal la rıy la bir lik te fosilleşmiş olan ka raa ğaç

yap ra ğıdır.
wuww.Darwinistlerbizesorun.com
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Kayaarmudu ağacı kışın yapraklarını döken küçük bir ağaç

türüdür. Eosen döneminde, yani bundan 54-37 milyon yıl ön-

ce fosilleşmiş olan bu yaprak, yaklaşık 50 milyon yıldır bu

ağacın hiçbir evrim geçirmediğinin açık bir kanıtıdır. Kaya-

armudu ağacı yaprakları ve çiçekleri ile ilk yaratıldığı gün-

den bu yana aynı özelliklerle varlığını sürdürmektedir.

www.bitkilerevrimicurutuyor.com

Yukarıdaki kayaarmudu
yaprağı fosili milyonlarca
yıldır bu bitkilerin değişmedik-
lerinin bir kanıtıdır.

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Cache Creek Oluşumu,
British Columbia, Kanada
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Ait oldukları ağacın çoğalması için gerekli olan tohumları ta-

şıyan kozalakların yapısı diğer tüm canlılar gibi, milyonlar-

ca yıl boyunca hiçbir değişime uğramamıştır. Günümüzdeki

kozalaklarla aynı olan 65 - 23 milyon yıl yaşındaki kozalak-

lar, tarih boyunca evrimin hiçbir zaman yaşanmadığının

önemli örneklerinden biridir.

Kozalak fosili (üstte)

Dönem: Senozoik zaman,
Paleojen dönemi
Yaş: 65 - 23 milyon yıl
Bölge: Almanya

www.tesadufyok.com



Genellikle çok küçük olan Gal sinekleri tüm fosil bulgula-

rında aynı yapılarıyla karşımıza çıkmaktadırlar. Aynı şekil-

de on milyonlarca yıldır değişmeyen yapılarıyla canlıların

evrim geçirmediğini gösteren bir başka canlı da bataklık bö-

ceğidir. Resimde görülen amber içindeki fosilde, bataklık

böceğiyle birlikte fosilleşmiş gal sineği de bulunmaktadır.

Amber içinde fosilleşmiş
bataklık böceği ve gal

sineği

Dönem: Senozoik za-
man, Eosen dönemi

Yaş: 40 milyon yıl
Bölge: Rusya 

Bataklık böceği

Gal sineği
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Eklembacaklılar (artropod) filumuna dahil olan bu canlılar,

akrebi andıran bir yapıya sahip oldukları için bu ismi almış-

lardır. Bilinen en eski örnekleri Devoniyen döneminde (417

– 354 milyon yıl) yaşamıştır. Ve bu canlılar fosil kayıtların-

da ilk görüldükleri andan itibaren hiçbir değişikliğe uğra-

mamışlardır. Söz konusu canlıların yüz milyonlarca yıldır

hiç değişmemeleri evrim geçirmediklerinin delilidir.

Sahte akrep fosili
amber içinde (üstte)

Dönem: Senozoik 
zaman, Eosen dönemi
Yaş: 40 milyon yıl
Bölge: Rusya 
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Fosili bulunan bir canlının tüm anatomik özelliklerini

kalıntılardan anlamak mümkündür. Resimde görülen 45

milyon yıllık zebra fosili de bu ayrımı açıkça göstermek-

tedir. Fosil özelliklerinden canlının günümüz zebraların-

dan hiçbir farkı olmadığı açıkça görülmektedir. Kuşku-

suz bu, Allah'ın büyük bir mucizesidir. 

Zebra kafatası
fosili (üstte)

Dönem: Senozoik
zaman, Eosen
dönemi
Yaş: 45 milyon yıl 
Bölge: Xi An,
Çin

www.evrimefsanesi.com
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Atın evrimi senaryosu, Darwinizm'in en bilinen sahtekar-

lık örneklerinden biridir. Resmi görülen 33 milyon yıllık

Asya vahşi atı kafatası, şu anda yaşamakta olan Asya vah-

şi atlarının günümüzden 33 milyon yıl önce de aynı şekil-

de yaşadıklarını gösteren delillerden biridir.

Asya vahşi atı kafatası 

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 33 milyon yıl 
Bölge: Yun Nan, Çin

www.evrimteorisikuranlacelisir.com
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GİRİŞ

G ün lük ha ya tı mız da kul lan ma ya alı şık ol du ğu muz bir çok

kav ra m Ku ran ayet ler in de sık sık yer alır. Akıl, sa bır,

sa da kat, in kar, ni met, hik met bun lar dan ba zı la rı dır. İler le yen

say fa lar da ele alı na cak olan bu kav ram la rın Ku ran'ın an la şıl ma -

sın da ve ha ya ta ge çi ril me sin de ki lit rol le ri var dır. An cak ço ğu

gün lük ha ya tı mız da ger çek an lam la rın dan da ha fark lı an lam -

lar da kul la nı lır lar. Bu ne den le, özel lik le Ku ran'ı ye ni oku ma -

ya baş la yan bir ki şi, bu kav ram la rı gün de lik ya şam da kul la nı -

lan an lam la rıy la al gı la ma ya kal kar sa Ku ran'ı ge rek ti ği gi bi kav -

ra ya maz. 

Bir ör nek ola rak "akıl" ke li me si ni ele ala lım. Akıl halk ara sın -

da, ze ka, kur naz lık, uya nık lık, iş bi ti ri ci lik ve ya bun la ra ben zer

özel lik le ri ifa de et mek için kul la nı lır. Hal bu ki Ku ran'da bah se -

di len ak lın bu kav ram lar la hiç bir ben zer li ği yok tur. Ku ran'a gö -

re, akıl yal nız ca mü min le re mah sus olan bir me zi yet tir ve ki şi -

nin ima nı ve tak va sı ora nın da ar tar ve ya aza lır. Akıl, mü mi nin,

Allah'ın en çok ra zı ol du ğu, en doğ ru tu tum ve dav ra nış la rı

ser gi le me si ni, Allah'ın sı nır la rı nı ko ru ma da, Ku ran'ın emir ve

ya sak la rı na uy ma da tam bir ti tiz lik gös ter me si ni, Allah'ı ge re ği

gi bi tak dir ede bil me si ni, iyi yi kö tü den, doğ ru yu yan lış tan ayırt



ede bil me si ni, en gü zel ah la kı edin me si ni, her ko nu da en doğ ru

ka ra rı ver me si ni, en isa bet li ter ci hi yap ma sı nı, ahi re ti için en

fay da lı ve en gü zel bir bi çim de ha re ket ede bil me si ni sağ la yan

bir yol gös te ri ci dir. 

Di ni in kar eden bir ki şi de ise, ne ka dar ze ki olur sa ol sun, akıl

yok tur. İn kar cı bir in san en faz la ze ka ile ha re ket ede bi lir. İma -

nı ol ma dı ğı için ak lın ya da ak let me nin na sıl bir şey ol du ğu nu

bi le mez. Yal nız ca ak lın, ze kay la eş an lam lı bir ke li me ol du ğu nu

zan ne der. Ki mi si de ke li me ye bi raz fark ka ta rak ak lın ze kay la

bir lik te, ol gun luk ve ağır baş lı lık gi bi va sıf lar da içer di ği ni dü şü -

nür. Ger çek te ise, in kar cı la rın en ze ki, en ol gun, en tec rü be li,

en ağır baş lı, en otu rak lı görüneninde bi le akıl mev cut de ğil dir.

Ku ran'da ge çen ak lı yu ka rı da bah set ti ği miz yan lış bi çi miy le

al gı la yan bir ki şi ise ayet ler den, kas te di len den çok fark lı, çok

yan lış an lam lar çı ka ra bi lir. Ka fa sın da Ku ran'da be lir ti len den

bam baş ka bir mo del olu şa bi lir. Ki mi za man bu yan lış an la yı şın

bo yut la rı ki şi yi ta ma men sap kın bir inanç ve dü şün ce ye sü rük -

le ye cek de re ce de cid di de ola bi lir. Ay nı du rum di ğer kav ram -

lar için de ge çer li dir.

İş te, Ku ran'ın hak kıy la ve en doğ ru bir bi çim de an la şıl ma sı,

kal be yer leş me si ve uy gu la na bil me si için Ku ran'da ge çen bu te -

mel kav ram la rın ne an lam da ve ne mak sat la kul la nıl dık la rı nı, ne

tür hik met ler içer dik le ri ni doğ ru ola rak bil mek şart tır. 

Bu ki tap ta, Ku ran'da en sık ge çen kav ram lar, iç le rin de geç -

tik le ri ayet le rin ışı ğın da in ce le ne rek, bun la rın ge nel ola rak ve

özel du rum lar da han gi an lam lar da ve ne gi bi hik met ler doğ rul -

tu sun da kul la nıl dık la rı açık lan ma ya ça lı şıl dı. Elbette herşeyin

doğrusunu Allah bilir.

KURAN’DA TEMEL KAVRAMLAR
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ŞİRK

Ş irk Arapçada "ortaklık" anlamına gelir. Kuran'da ise şirk,

herhangi bir şeyi veya herhangi bir kimseyi ya da her-

hangi bir kavramı, önem verme, değer verme, üstün tutma,

tercih etme bakımından Allah'la eşit veya ileri bir düzeyde gör-

mek (Allah'ı tenzih ederiz) sapkınlığı ve bu çarpık bakış açısıy-

la hareket etmek anlamlarını taşır. 

Şirk, Kuran meallerinde Allah'a "eş koşmak", "ortak koş-

mak", olarak tercüme edilir. Kuran'da Allah'a şirk koşmak,

"Allah'tan başka ilah edinmek", "Allah'tan başkasına kulluk

etmek" olarak da bildirilir.

En geniş manada ise şirk, inanç, düşünce, ahlak anlayışı,

yaşam tarzı ve değer yargıları bakımından Allah'ın Kuran'da bil-

dirdiği ölçülerden ve mutlak doğrulardan farklı kıstaslar edin-

mek ve hayatını bu batıl kıstaslara göre düzenlemektir. Böyle

bir kişi bu kıstasları koyanı Allah'a şirk koşuyor demektir. Bu

kıstasları koyan, kendisi, babası, dedesi, ataları, içinde yaşadığı

toplum, çeşitli felsefe ve ideolojilerin kurucuları ve uygulayıcı-

ları vs. olabilir. Bu geniş tanımıyla hak dinin, yani İslam'ın çizdi-

ği yoldan farklı bir yolu benimseyen kimse şirkin içine girmiş

demektir. Bu kişi kendisini dinsiz, ateist, Hıristiyan, Musevi ola-



rak tanımlayabilir. Hatta Müslüman olduğunu bile söyleyebilir.

İslam'ın bazı şartlarını yerine getiriyor da olabilir. Fakat tek bir

hususta bile Kuran ahlakına uygun olmayan  bir anlayışı, düşün-

cesi, değer yargısı varsa o kişi müşrik olma tehlikesi içindedir.

Çünkü Allah'tan başka kural koyucu(lar) edinme hatasına

düşmüştür.

Şirkin sapkın mantığı içinde Allah'ın mutlak bir inkarı söz

konusu değildir. Hatta müşriklerin büyük bir bölümü kendile-

rinin müşrik olduklarını açıkça kabullenmek, kendilerine böyle

bir vasfı kondurmak istemezler. Vicdanlarını örttükleri ve ken-

dilerini kandırdıkları için ahirette bile şirklerini inkar eder hale

gelirler. Onların bu durumları Kuran'da şöyle bildirilir: 
On la rın tü mü nü top la ya ca ğı mız gün; son ra şirk ko şan -
la ra di ye ce ğiz ki: "Ne re de (o bir şey) sa nıp da or tak
koş tuk la rı nız?" (Bun dan) Son ra on la rın: "Rab bi miz
olan Allah'a and ol sun ki, biz müş rik ler den de ğil dik"
de me le rin den baş ka bir fit ne le ri ol ma dı (kal ma dı.)
Bak, ken di le ri ne kar şı na sıl ya lan söy le di ler ve düz -
mek te ol duk la rı da ken di le rin den kay bo lup-uzak laş tı.
(Enam Su re si, 22-24)

Allah'a ortak koşma sapkınlığına düşen birinin, mutlaka ortak
koştuğu şey için, "Bu da bir ilahtır", "Ben bunu Allah'tan başka
bir ilah ediniyorum, buna da tapıyorum" şeklinde sapkınca ifa-
delerde bulunması veya aleni olarak bu şekilde düşünmesi
gerekmez. Şirk herşeyden önce kalpte olur, daha sonra düşün-
ce ve hareketlere yansır. Kuran'da bildirildiği üzere, bir kişinin
şirke girmesinin temelinde Allah'tan başka herhangi bir şeyi
Allah'a tercih etmesi (Allah'ı tenzih ederiz) sapkınlığı vardır.
Örneğin bir kimsenin hoşnutluğunu Allah'ın hoşnutluğuna ter-
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cih etmek veya bir kimseden Allah'tan korkar gibi hatta daha
fazla korkmak ya da bir kimseyi Allah'ı sever gibi sevmek o
kimseyi Allah'a ortak koşmak, onu Allah'ın yanı sıra akılsızca
ayrı bir ilah edinmek demektir. (Allah'ı tenzih ederiz) İşte
Kuran'da en çok üzerinde durulan şirk çeşitleri de bunlardır. 

Az önce de bahsettiğimiz gibi şirke yol açan en önemli
sebeplerden birisi Allah'ın yaratılıştan verdiği "sevgi" duygusu-
nun yanlış yönlendirilmesidir. Ayette müşriklerin putlarına
besledikleri bu sapkın sevgiden şöyle bahsedilir:

İn san lar için de, Allah'tan baş ka sı nı "eş ve or tak" tu tan -
lar var dır ki, on lar (bun la rı), Allah'ı se ver gi bi se ver ler.
İman eden le rin ise Allah'a olan sev gi le ri da ha güç lü dür.
O zul me den ler, aza ba uğ ra ya cak la rı za man, mu hak kak
bü tün kuv ve tin tü müy le Allah'ın ol du ğu nu ve Allah'ın
ve re ce ği aza bın ger çek ten şid det li ol du ğu nu bir bil se -
ler di. (Ba ka ra Su re si, 165)

Ayetten anlaşıldığı gibi "sevgi", şirkin olduğu gibi tevhidin de

temelindeki en önemli unsurdur. Dolayısıyla, iman edenler

içlerindeki sevgiyi tamamen Allah'a yöneltirler. Müşrikler ise

Allah ile samimi bir yakınlık kuramadıklarından, Allah'ı gereği

gibi takdir edemediklerinden sahip oldukları sevgi potansiyeli-

ni büyük bir cehaletle, kendi nefislerine veya başka kişilere

yönlendirirler. Bunlar babaları, oğulları, kardeşleri, eşleri, sev-

gilileri, örnek aldıkları kimseler, hayran oldukları kişiler gibi

pek çok insan olabilir. Bazı kimselerde bu sevgi insanların yanı

sıra, cansız nesnelere, hatta soyut kavramlara da yönlendirilir.

Para, mal, ev, araba, herhangi bir eşya, makam, mevki, iktidar

vs. gibi... şeyler cahilce putlaştırılır.



Herşeyde ve herkeste mevcut olan bütün üstün ve güzel sıfat-

lar, gerçekte yalnızca Allah'a ait olan sonsuz mükemmellikteki

sıfatların bir yansımasıdır. Bütün bu güzel ve üstün vasıfların tek

kaynağı Allah'tır. Dolayısıyla, sevgiye layık olan yegane varlık da

ancak bu üstünlük ve güzelliklerin sahibi olan Allah'tır. Bu neden-

le, Allah'ın Zatına yöneltmeden herhangi bir varlığı Allah'tan

bağımsız gibi görerek ona sevgi göstermek de, onu sahte bir ilah

edinmek ve Allah'a ortak koşmak, yani büyük bir günah olur.

Bir ayette müşriklerin Allah'ı bırakıp, kendilerine sevgi bağı

ile bağlandıkları putlar edindiklerinden şöyle söz edilir:

(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Allah'ı bı ra kıp dün ya
ha ya tın da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı (ilah lar)
edin di niz. Son ra kı ya met gü nü, ki mi niz ki mi ni zi in kar
edip-ta nı ma ya cak ve ki mi niz ki mi ni ze la net ede cek si -
niz. Si zin ba rın ma ye ri niz ateş tir ve hiç bir yar dım cı nız
yok tur." (An ke but Su re si, 25)

Sevgi bağı kurularak şirk koşmanın en somut örneklerinden

birisi de, kadınlara karşı beslenen tutku dolu sevgidir. Bu kadın

kişinin eşi, sevgilisi, hatta uzaktan platonik olarak sevgi besle-

diği herhangi bir kadın da olabilir. Elbette bu, gerçek samimi

bir sevgi değildir. Karşılarındakinin güzelliği kaybolduğunda,

maddi imkanları azaldığında veya bir kaza geçirip aciz bir konu-

ma düştüğünü gördüklerinde sevgi dedikleri o duygu bir anda

ortadan kaybolur. Sonuçta bu kadına karşı beslenen sevgi

Allah'ı unutturan, Allah'ı gereği gibi anmayı engelleyen, Allah

sevgisine tercih edilen, kalpten Allah sevgisini çıkarıp da onun

yerine konulan bir sevgi türüyse, kişiyi doğrudan şirke sürük-

ler. Cahiliye toplumlarında, büyük bir cehaletle, masum gibi
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görülen böyle bir tutumun aslında Allah Katında çok farklı bir

karşılığı olabileceği Kuran'da bildirilmiştir:

On lar, O'nu bı ra kıp da (bir ta kım) di şi le re ta par lar. On -
lar o her tür lü ha yır la iliş ki si ke sil miş şey tan dan baş ka -
sı na tap maz lar. (Ni sa Su re si, 117)

Aynı tehlike yalnızca erkekler için değil kadınlar için de

geçerlidir. Cahiliye toplumlarındaki bu şirk sevgisi, "aşk",

"romantizm", "saf ve temiz duygular" vs. şeklinde masum gös-

terilmeye çalışılır, hatta büyük bir akılsızlıkla yüceltilip teşvik

edilir. Özellikle genç yaştaki insanların bir kısmını etkisine

alan bu romantizm telkini akıl ve şuurun gelişmesini engelle-

diği için, dinden, imandan, yaratılış amaçlarından haberleri

olmayan, Allah'ı unutmuş, Allah sevgisini, Allah korkusunu bil-

meyen, şirki sözde doğal bir davranış, bir yaşam tarzı haline

getirmiş sapkın nesiller meydana getirmektedir.

İnsanları şirke sokan unsurlardan bir diğeri de "korku"dur.

Aynen sevgi gibi yalnızca Allah'a karşı duyulması gereken bir

his olan korku, O'nun yarattıklarına karşı duyulduğunda şirk

oluşmuş olur. Çünkü Allah'tan başkasından korkmak, korktu-

ğu şeyi kendi düşük aklınca adeta Allah gibi bir güç ve kudret

sahibi olarak görmek, onun Allah'tan bağımsız olduğunu san-

mak, Allah'ın yarattığı kader dışında karar verip hareket etti-

ği gibi cahilce bir düşünceye sahip olmak, kısaca onu ilahlaş-

tırmak anlamına gelir. (Allah'ı tenzih ederiz) Allah'tan başkası-

na karşı korku beslemenin onu akılsızca sahte ilah edinmek ve

büyük bir sapkınlık olduğu Kuran'da şöyle belirtilir:

Allah dedi ki: "İki ilah edinmeyin: O, ancak tek bir İlahtır.
Öyleyse Ben'den, yalnızca Ben'den korkun." Göklerde
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ve yerde ne varsa O'nundur, itaat-kulluk da (din de)
sürekli olarak O'nundur. Böyleyken Allah'tan başkasın-
dan mı korkup-sakınıyorsunuz? (Nahl Suresi, 51-52)

Müş rik le rin in san lar dan duy duk la rı şid det li kor ku da ayet ler -

de şöy le ta rif edi lir:

... On lar dan bir grup, in san lar dan Allah'tan kor kar gi -
bi -hat ta da ha da şid det li bir kor kuy la- kor ku ya ka pı lı -
yor lar... (Ni sa Su re si, 77)

Sevgi ve korku dışında, Allah'tan değil de başkalarından yar-

dım dilemek, Allah'ı değil de insanları memnun etmeye çalış-

mak, Allah'a güvenmeyip, sebeplere, insanlara güvenmek,

Allah'ın yarattıklarını Allah'tan bağımsız bir güç, irade ve etki

sahibi olarak görmek hep şirke sebep olan büyük akılsızlık

örnekleridir. 

Buraya kadar incelediğimiz Kuran ayetlerinden de anlaşıldığı

gibi, şirki yalnızca, elle yontulmuş birtakım heykelciklere secde

etmek şeklinde algılamak çok dar ve basit bir bakış açısı ola-

caktır. Bu tür sapkın bir mantığı ancak müşrikler kendilerini

akıllarınca temize çıkarmak amacıyla kullanırlar. Bu kimseler

şirk sapkınlığının İslam'ın yayılmasından sonra Kabe'deki putla-

rın kırılmalarıyla ortadan ebediyen kalktığını savunurlar. Bu

çarpık değerlendirmeye göre, kıyamete kadar hükmü geçerli

olacak olan, Kuran'da şirki ayrıntılarıyla tarif eden ve mümin-

leri şirkten şiddetle sakındıran yüzlerce ayetin, günümüzde

yalnızca ilkel totemci bazı kabilelere yönelik olması gerekirdi.

Böyle batıl bir mantığın Kuran'ın sonsuz hikmetiyle bağdaşma-

yacağı açıktır. Allah'ın insanlara şirkten sakınmalarını bildirdiği

ayetlerden bazıları şöyledir:
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"Gö nül den ka tık sız bağ lı lar" ola rak, O'na yö ne lin ve
O'ndan kor kup-sa kı nın, dos doğ ru na ma zı kı lın ve müş -
rik ler den ol ma yın. (O müş rik ler ki,) Ken di din le ri ni fır -
ka la ra ayır mış ve ken di le ri de par ça par ça ol muş lar dır;
ki her grup ken di elin de kiy le övü nüp se vinç duy mak ta -
dır. (Rum Su re si, 31-32)

Görüldüğü gibi müşriklerin en önemli özelliklerinden birisi

de kendilerine gelen hak dinde ayrılık çıkarıp fırkalara bölün-

meleri, her birinin kendini doğru bilip aralarında ihtilaf içinde

olmalarıdır. 

Şirk koşanların, yaptıkları hiçbir amelin Allah Katında makbul

olmadığı, bütün amellerinin boşa gideceği de ayetlerde yer

almaktadır:

An dol sun, sa na ve sen den ön ce ki le re vah yo lun du (ki):
"Eğer şirk ko şa cak olur san, şüp he siz amel le rin bo şa çı -
ka cak ve el bet te sen, hüs ra na uğ ra yan lar dan ola cak -
sın." (Zü mer Su re si, 65)
O'nun üre tip-tü ret ti ği ekin ve hay van lar dan Allah için
bir pay ayır dı lar, son ra ken di zan la rın ca: "Bu Allah'ın -
dır, bu da or tak la rı mı zın dır" de di ler. Ken di or tak la rı
için olan (pay), Allah ta ra fı na geç mez, ama Allah'a ait
olan ken di or tak la rı nın ta ra fı na (pa yı na) ge çer. Ne kö -
tü hü küm ve ri yor lar? (Enam Su re si, 136)

Şirk koşan kişi, Yüce Rabbimiz'e karşı en büyük suçu işlemiş

olur. Nitekim Allah dilediği günahı affedeceğini, ancak şirki asla

affetmeyeceğini Kuran'da bildirmiştir. Nisa Suresi'ndeki ayet-

lerde şöyle buyrulmaktadır:

Ger çek ten, Allah, Ken di si 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
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Allah'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)
Hiç şüp he siz, Allah, Ken di si ne şirk ko şan la rı ba ğış la -
maz. Bu nun dı şın da ka lan lar ise, (on lar dan) di le di ği ni
ba ğış lar. Kim Allah'a şirk ko şar sa el bet te o uzak bir sa -
pık lık la sap mış tır. (Ni sa Su re si, 116)

Bu nedenle Allah Kuran'ın pek çok ayetinde müminleri şirke

karşı uyarmış, bu büyük günahtan şiddetle sakındırmıştır. Şirk

konusunu açıklayan ayetlerden bazıları şöyledir:

Ey iman eden ler, müş rik ler an cak bir pis lik tir ler... (Tev -
be Su re si, 28)
Allah'ı bir le yen (Ha nif)ler ola rak, O'na (hiç bir) or tak
koş mak sı zın. Kim Allah'a or tak ko şar sa, san ki o gök ten
düş müş de onu bir kuş ka pı ver miş ve ya rüz gar onu ıs -
sız bir ye re sü rük le yip at mış gi bi dir. (Hac Su re si, 31)
Ha ni Lok man oğ lu na -öğüt ve re rek- de miş ti ki; "Ey oğ -
lum, Allah'a şirk koş ma. Şüp he siz şirk, ger çek ten bü yük
bir zu lüm dür." (Lok man Su re si, 13)
De ki: "Şüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir
beşerim; yalnızca bana sizin İlahınızın tek bir İlah oldu-
ğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa,
artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç
kimseyi ortak tutmasın." (Kehf Suresi, 110)

Müşriklerin büyük bir akılsızlıkla Allah'a eş koştukları, kendi

düşük akıllarınca ilah edindikleri şeylerin elbette ki hiçbir ilah-

lık vasıfları yoktur. Bunların kişiye ne yarar ne de zarar sağla-

yamayacaklarını (Yunus Suresi, 18), hiçbir şey yapmaya ve

yaratmaya güçlerinin yetmediğini (Yunus Suresi, 34; Araf

Suresi, 191), ne kendilerine ne de başkalarına yardıma güç
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yetiremeyeceklerini (Araf Suresi, 192), doğru yola iletemeye-

ceklerini (Yunus Suresi, 35) Allah ayetlerinde bildirmiştir.

Durum bu kadar açıkken müşriklerin böyle aciz varlıkları akıl-

sızca ilah edinmelerinin, putlaştırmalarının sebebi, gerçekte

Allah'ın Zatına ait olan bazı özelliklerin, Allah'ın takdiri ve dile-

mesiyle bu varlıklar üzerinde tecelli etmesidir. 

Örneğin bir insanın sahip olduğu güç, heybet, iktidar, servet,

ihtişam gibi özelliklerin tümü aslında Allah'a aittir. Allah bu

dünyada, Kendisinde sonsuz olan bu özelliklerden, yalnızca bir

imtihan unsuru olarak, bu insanda da bir derece tecelli ettir-

miştir. Bu özellikleri o insanın kendisine ait zannederek ondan

korkmak, onun Allah'a karşı gelen emirlerine uymak, kısaca

onu Allah'a şirk koşmak bu yanlış zanna uymaktan kaynaklanır.

O insanın ne kendine ait bir gücü vardır, ne de herhangi bir

şeye güç yetirebilir. Onu akılsızca ilahlaştırıp ona uyanlar ise

yalnızca zan ve tahminle kendi hayallerinde kurdukları, sahte

bir ilaha tapmaktadırlar. Kuran'da bu konu şöyle açıklanır:

Ha be ri niz ol sun; şüp he siz gök ler de kim var, yer de kim
var tü mü Allah'ın dır. Allah'tan baş ka sı na ta pan lar bi le,
şirk koş tuk la rı var lık la ra ve güç le re (ger çek te) uy maz -
lar. On lar yal nız ca bir zan na uyar lar ve on lar an cak
"zan ve tah min de bu lu na rak ya lan söy le mek te dir ler."
(Yu nus Su re si, 66)

Büyük bir sapkınlıkla Allah'tan başkasını ilah edinen bir kişi

en büyük pişmanlığı, ahirette şirk koştuklarının gerçekte hiçbir

vasıfları olmadığını anladığı zaman yaşayacaktır. Dünya hayatın-

da akılsızca Allah'a ortak koştuğu şeyler, yegane kudret, izzet

ve şeref sahibi olan, yegane dost edinilmesi gereken Allah'ın
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rahmetinden uzak kalmasına ve sonsuz azaba girmesine sebep

olacaktır. Şirk koştukları da orada kendisinden uzaklaşacak,

kendilerini inkar edip tanımayacaklardır. Allah ayetlerinde

şöyle buyurmaktadır:

O gün, on la rın tü mü nü bi ra ra da top la ya ca ğız, son ra
şirk ka tan la ra: "Ye ri niz den ay rıl ma yı nız; siz de, şirk
koş tuk la rı nız da" di ye ce ğiz. Ar tık on la rın ara sı nı aç mı -
şız dır. Şirk koş tuk la rı der ler ki: "Siz bi ze iba det edi yor
de ğil di niz. Bi zim ile si zin ara nız da şa hid ola rak Allah
ye ter. Ger çek ten biz, si zin iba de ti niz den ha ber siz dik."
İş te ora da, her ne fis ön ce den yap tık la rıy la im ti ha na çe -
kil miş ola cak ve on lar asıl-ger çek mev la la rı olan Allah'a
dön dü rü le cek ler. Ya lan ye re uy dur duk la rı da, ken di le -
rin den kay bo lup uzak la şa cak lar. (Yu nus Su re si, 28-30)
Son ra on la ra de ni le cek: "Si zin şirk koş tuk la rı nız ne re -
de? Allah'ın dı şın da (tap tık la rı nız)." De di ler ki: "Bi zi bı -
ra kıp-kay bo lu ver di ler. Ha yır, biz ön ce le ri (me ğer) hiç -
bir şe ye ta par de ğil mi şiz." İş te Allah, ka fir le ri böy le şa -
şır tıp-sap tı rır. (Mü min Su re si, 73-74)

Müş rik le rin son du rum la rı ise Ku ran'da şöy le ta rif edi lir:

Bi zim da ya nıl maz-aza bı mı zı gör dük le ri za man, de di ler
ki: "Bir olan Allah'a iman et tik ve O'na şirk koş tu ğu muz
şey le ri de in kar et tik." Ama Bi zim da ya nıl maz-aza bı mı -
zı gör dük le ri za man, iman la rı ken di le ri ne hiç bir ya rar
sağ la ma dı. (Bu,) Allah'ın kul la rı ara sın da sü rüp-gi den
sün ne ti dir. İş te ka fir ler bu ra da hüs ra na uğ ra mış lar dır.
(Mü min Su re si, 84-85)
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“ŞİRK, İNSANLARIN TÜM MANEVİ 
GÜZELLİKLERİ KAYBETMESİNE SEBEP OLUR”

ADNAN OKTAR: Sadece ahlaksız-

lık vardır, iman zafiyeti vardır,

Allah’tan korkmamak vardır, Allah’a

inanmamak vardır, iman zayıflığı var-

dır. İman zafiyetinin ortadan

kalkması, Allah korkusunun güç-

lendirilmesi, samimi Müslüman

olunması ve Kuran’a tam, can-

dan, güzel ahlakla uyulması

gerekir. Yani şu an bunun

eksikliğinden genç kızlar da çok

şikayetçiler dışarıda, genç delikanlılar da çok şikayetçiler, yani

mutlu değiller. 

Ben sokağa çıkıyorum, bakıyorum, suratları donuk. Mesela

genç kız dedin mi böyle neşeli, sevgi dolu, gözleri pırıl pırıl bir

insan bilirim, bakımlı tertemiz. Delikanlı dediğinde de yine öyle

hayat dolu, sevgi dolu, herkese karşı saygıda kusur etmeyen,

etrafına neşe saçan dinamik insanlar akla gelir. Ama ben bunu

görmüyorum dışarıda, bir kere insanlar birbirine güvenmiyor.

Bu çok korkunç bir şeydir. Yani evlenirken de birbirlerine

güvenmiyorlar. Önce gidip Noterde mal akdi yapılıyor, boşa-

nırsa şu kadar para ödeyecek diye... Daha başlangıcında tam bir

facia. Yani madem o kadar güvenmiyorsun, seni dolandıraca-

ğından bu kadar eminsin, zulmedeceğinden eminsin. Bu insanla

nasıl hayatını birleştiriyorsun sen? Bu anlaşma ne demek, o
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anlaşma oldu mu, o adamın yüzüne sen nasıl bakacaksın? Ama

haklı olarak tabi, kadınlar evleneceği insanda güven arar.

Güven için Allah korkusu gerekir, Allah’ı sevmesi gere-

kir, derin imana sahip ve takva olması lazım. Allah’tan

korkmayana nasıl güvenecek bir insan? Yani Allah’ı fark

edemeyecek akılda bir insan düşünün. Beyninin içinde şu

kadar, mercimek kadar yerde yaşadığını fark edemiyor.

Dışarıda maddi bir varlığı var, ama bu kadarcık yerde yaşıyor

ve Allah’ı fark edemeyecek kadar aklı zayıf. Böyle bir insandan

ne bekler bir insan? Kadınlar tabi ki doğru konuşan insandan

çok hoşlanırlar. Mesela kadın için çok etkileyicidir, doğru

konuşmak. Erkek için de çok etkileyicidir. Mesela sürekli

doğru konuşan bir kadın, çok heyecan vericidir, çok büyük bir

nimettir. Asla yalan söylemiyor, artık sen onun beyniyle bütün-

leşmişsin demektir, yani tek beyin olmuşsunuz. Asla yalan söy-

lemiyor, bir insanın ruhuyla tam bağlantıya geçmek, bir kadının
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ruhuyla, müthiş heyecan vericidir. Ama yalan devreye girdiğin-

de beyin bağlantısı kopmuş oluyor. Artık bir sahte dünyaya

giriş yapmış oluyorsunuz, o insan yok demektir. Ve güven,

güven çok heyecan verici bir şeydir, yani ölümüne güvenmek,

sonsuza kadar beraber olacağına ümit bağlamak inşaAllah. Ve

asla vefasızlık, kalleşlik yapmayacağına inanmak, dürüst olduğu-

na inanmak bir insanı çok heyecanlandırır. Yani bir mümin için

dünyanın en büyük nimetlerinden bir tanesidir. 

İnsanların elinden işte bu alındı, güven alındı ve doğ-

ruluk alındı. Yani geriye zaten bir şey kalmıyor ki. Hem

güvenmiyor, hem doğru konuşmadığından emin. Hem onu

maddi olarak değerlendirdiğini biliyor.

Yani parası için, mesleği için, tipi için

sevdiğini, sevdiğini değil, heveslen-

diğini biliyor. O durumda kendisi-

ne, ruhuna saygı duymadığın-

dan emin. O zaman insan

nasıl mutlu olsun?

Bakıyoruz o yüzden insan-

ların yüzü bir karış, mutlu

olabilmesi için güvendiği,

sevdiği ve yalan söyleme-

yen, Allah’tan korkan, can-

dan insanlara insanın ihtiyacı

vardır. Ve insanlar genellikle hep

yalnız dikkat ederseniz, hiç dostla-

rı yok. Mesela ben soruyorum



bazen sohbet ediyorum gençlerle. Mesela; "Hiç öyle candan

güvendiğin biri var mı?" diyorum. "Eğer doğru söyleyecek olur-

sak bir tane bile yok" diyor. "Hiç güvendiğim yok" diyor.

"Samimi bir kız arkadaşım var, ama ona da hiç güvenmiyorum"

diyor. Halbuki bu çok önemlidir. Yani bir insanın candan

güvendiği, aynı kendisi gibi güvendiği samimi dostları

olması lazım. O zaman insan mutlu olabilir. Yoksa

mecburen sürekli yalan söyleyen adamlarla içiçesin,

güvenemediğin insanlarla içiçesin. Bir nevi cehennem

odasında yaşıyor gibi bir şey bu. 

O zaman işte dışarıda cehennem odasında yaşayan insanların

yüzlerini görüyoruz, mutlu olamıyorlar. Onun için Kuran’ın

buram buram yaşanması çok önemlidir. Allah korkusu-

nun, Allah sevgisinin buram buram yaşanması çok

önemlidir. O zaman gerçek mutluluk bütün dünyaya

yayılır, insanların buna ihtiyacı var. 

Cennet o yüzden insanların hoşuna gider. Cennette herke-

se güvenirsin. Cennette kimse yalan söylemez, herkes güveni-

lirdir, kalleşlik yoktur, vefasızlık yoktur, oyun oynama yoktur.

Fitne çıkartmazlar, dedikodu yapmazlar, o yüzden mutlu olu-

yor insanlar. Yani yoksa sırf cennetin eşyasından, malından,

mülkünden dolayı mutlu olmuyor insanlar. Orada Allah’ın

tecellisini gördükleri için, güzel ahlakı gördükleri için, herşeyi

Allah’ın tecellisi olarak sevdikleri için mutlu oluyor

insanlar. (Kanal 35 röportajından, 2 Şubat 2009)
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FİT NE

A rap ça da ba zı ke li me ler -her dil de ol du ğu gi bi- bir den faz -

la ma na ya ge le bil mek te dir. Türk çe de "yüz" ke li me si nin

fark lı an lam la rı ol du ğu gi bi Arap ça da ki "fit ne" ke li me si nin de

fark lı kar şı lık la rı bu lun mak ta dır.

Fitne, asıl olarak "altının diğer yabancı madenlerden ayrılma-

sı amacıyla kaynatılması işlemi" için kullanılan bir kelimedir.

Kuran'ın birçok ayetinde fitne -kelime köküyle bağlantılı olarak-

müminlerle, inkarcıların veya münafıkların birbirinden ayrılması

için yaratılan imtihanlara verilen isimdir. Yani insanın doğru yol-

dan sapması veya hidayete tabi olması bu imtihan karşısında

gösterdiği tutuma bağlıdır. Ayette şöyle buyrulmaktadır:

Mu sa, be lir le di ği miz bu luş ma za ma nı için kav min den
yet miş adam se çip-ayır dı. Bun la rı da 'da ya nıl maz bir
sar sın tı' tu tu ve rin ce, de di ki: "Rab bim, eğer di le sey din,
on la rı ve be ni da ha ön ce den he lak 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 me (fit ne)nden 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."
(Araf Su re si, 155)
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Dün ya nın bir im ti han ye ri ol du ğu ve in san la rın ima nla rı nın

mut la ka sı na na ca ğı Ku ran'ın bir çok aye tin de ha tır la tıl mak ta dır:

İn san lar, (sa de ce) "İman et tik" di ye rek, sı nan ma dan
(fit ney le de nen me den) bı ra kı la cak la rı nı mı san dı lar?
An dol sun, on lar dan ön ce ki le ri sı na dık (fit ney le de ne -
dik). Allah, ger çek ten doğ ru la rı da bil mek te ve ger çek -
ten ya lan cı la rı da bil mek te dir. (An ke but Su re si, 2-3)

Di ğer bir ayet te de fit ne nin iki tür lü ola ca ğı bil di ril miş tir:

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

İnsanın çok mal sahibi olması ve birçok nimetle donatılması,

Kuran ahlakına uygun hareket ettiği takdirde onun Allah'a yak-

laşmasına vesile olur. Ama kendisine ait olduğunu sanarak övün-

düğü ve sahip olduklarını Allah rızasına uygun biçimde sarf etme-

diği takdirde doğru yoldan sapmış olur. Böyle bir kişi için "mal

fitnesine kapıldı", "mal fitnesine" düştü tabiri kullanılır. Bu kişi

imtihanı kaybetmiş ve bu tutumunda değişiklik yapmadığı takdir-

de ahirette "hüsrana uğrayanlardan" olma aşamasına gelmiştir. 

Ay nı şe kil de ba şa ge len bir sı kın tı, bir has ta lık, ki şi nin evi ni,

ai le si ni kay bet me si gi bi du rum lar da fit ne ye ör nek ve ri le bi lir.

An cak in san bu ra da is yan et ti ği, umut suz lu ğa ve üzün tü ye ka -

pıl dı ğı tak dir de, fit ne onun ima nı nın za yıf ol du ğu nu or ta ya çı -

kar mış olur. 

Mü min ise her tür lü ola yın Allah'tan gel di ği ni bi lir ve her tür -

lü olay kar şı sın da Allah'tan ra zı olur, en bü yük sı kın tı yı bi le te -

vek kül le kar şı lar. Dün ya ya ait hiç bir de ğer onun kal bin de yer

tut ma dı ğın dan bun la rın kay bın dan ve ya el den çık ma sın dan
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üzün tü duy maz. Bu ruh ha li nin Allah'ın rı za sı nı ka za na bil mek

için en uy gun ol du ğu nu bi lir. 

İmanı Zayıf Kimselerin Doğru Yoldan Sapmalarına
Sebep Olabilen Fitneler

Kuran'ın bazı ayetlerinde, inkarcıların durumlarını apaçık

ortaya çıkarmak için Allah'ın bazı olaylar yarattığı haber veril-

mektedir. Bu ayetlerden bir tanesinde şöyle buyrulur: 

Böy le ce: "Allah içi miz den bun la ra mı lü tuf ta bu lun du?"

de me le ri için on lar dan ba zı sı nı ba zı sıy la de ne dik (fit ne -

ye ta bi tut tuk). Allah, şük re den le ri da ha iyi bi len de ğil

mi? (Enam Su re si, 53)

Ko nu ile il gi li ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Biz sen den ön ce hiç bir Re sul ve Ne bi gön der miş ol ma -

ya lım ki, o bir di lek te bu lun du ğu za man, şey tan, onun

di le di ği ne (bir kuş ku ve ya sap ma un su ru) ka tıp bı rak -

mış ol ma sın. Ama Allah, şey ta nın ka tıp-bı rak ma la rı nı

gi de rir, son ra Ken di ayet le ri ni sağ lam laş tı rıp-pe kiş ti rir.

Allah, ger çek ten bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir.

Şey ta nın (bu tür) ka tıp bı rak ma la rı, kalp le rin de has ta -

lık olan la ra ve kalp le ri (her tür lü) du yar lı lık tan yok sun

bu lu nan la ra (Allah'ın) bir de ne me (fit ne) kıl ma sı için -

dir. Şüp he siz za lim ler, (ger çe ğin ken di sin den) uzak bir

ay rı lık için de dir ler. (Hac Su re si, 52-53)

Aşağıdaki ayette de insanların bazılarının sapmasına da sahip

oldukları malların sebep olduğu bildirilir: 

On lar dan ba zı grup la ra, ken di le ri ni de ne mek (fit ne ol -

ma sı) için ya rar lan dır dı ğı mız dün ya ha ya tı nın sü sü ne
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gö zü nü dik me. Se nin Rab bi nin rız kı da ha ha yır lı ve da -
ha sü rek li dir. (Ta ha Su re si, 131)

Söz ko nu su de ne me ler, bir ta kım in san la rın iyi ve ya kö tü ol -

duk la rı nın or ta ya çı ka rıl ma sın dan zi ya de, in kar la rı nın pe kiş me -

si ve ger çe ğin tar tış ma sız şe kil de or ta ya çık ma sı gö re vi ni gör -

mek te dir ler. Ko nu  baş ka bir ayet te ise şöy le bil di ril mek te dir:

Şu hal de on la rın mal la rı ve ço cuk la rı se ni im ren dir me -
sin; Allah bun lar la an cak on la rı dün ya ha ya tın da azab -
lan dır mak ve can la rı nın in kâr için dey ken zor luk la çık -
ma sı nı is ter. (Tev be Su re si, 55)

Allah'ın ba zı in san la rı bir ilim üze ri ne sap tır dı ğı da Ku ran'da

şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Allah'ın bir ilim
üze re ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le di ği
ve gö zü üs tü ne bir per de çek ti ği kim se yi gör dün mü? Ar -
tık Allah'tan son ra ona kim hi da yet ve re cek tir? Siz yi ne
de öğüt alıp-dü şün mü yor mu su nuz? (Ca si ye Su re si, 23)

Allah'ın suç la rın dan do la yı sap tır dı ğı böy le kim se ler için ar tık

bir çı kış yo lu yok tur:

Şu hal de mü na fık lar ko nu sun da iki ye bö lün me niz ne
di ye? Oy sa Allah, on la rı ka zan dık la rı do la yı sıy la te pe
tak lak et miş tir. Allah'ın sap tır dı ğı nı hi da ye te er dir mek
mi is ti yor su nuz? Allah ki mi sap tı rır sa, ar tık sen ona ke -
sin ola rak bir yol bu la maz sın. (Ni sa Su re si, 88)

Fit ne ile Sap ma

Yu ka rı da da bah set ti ği miz gi bi fit ne nin bir sap ma ve si le si ola -

bi le ce ği Ku ran'da bir çok ayet te ha tır la tıl mış, bu ko nu da geç miş
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üm met ler den ör nek ler ve ril miş tir. Ör ne ğin Hz. Mu sa (as)  ken -

di le rin den uzak laş tık tan son ra, kav mi nin Sa mi ri ta ra fın dan sap -

tı rıl ma sı ve bir bu za ğı hey ke li ya pa rak, ona tap ma ya baş la ma la -

rı ayet ler de "fit ne ye dü şü rül mek" şek lin de ta rif edil mek te dir:

De di ki: "Biz sen den son ra kav mi ni de ne me (fit ne)den
ge çir dik, Sa mi ri on la rı şa şır tıp-sap tır dı." (Ta ha Su re si,
85)

Böy le ce (Sa mi ri) on la ra bö ğü ren bir bu za ğı hey ke li dö -
küp çı kar dı, "İş te, si zin ve ila hı nız, Mu sa'nın ila hı bu dur;
fa kat (Mu sa) unut tu" de di ler. Onun ken di le ri ne bir söz -
le ce vap ver me di ği ni ve on la ra bir za rar ve ya fay da sağ -
la ma ya gü cü ol ma dı ğı nı gör mü yor lar mı? An dol sun,
Ha run bun dan ön ce on la ra: "Ey kav mim, ger çek ten siz
bu nun la fit ne ye dü şü rül dü nüz (de nen di niz). Si zin asıl
Rab bi niz Rah man (olan Allah)dır; şu hal de ba na uyun
ve em ri me ita at edin" de miş ti. (Ta ha Su re si, 88-90)

Fit ne le rin sap tır ma sı na de lil olan ayet ler den ba zı la rı şöy le dir: 

Ar tık ya kın da gö re cek sin ve on lar da gö re cek ler. Siz -
den, han gi ni zin "fit ne ye tu tu lup-çıl dır dı ğı nı. "El bet te
se nin Rab bin, ki min Ken di yo lun dan şa şı rıp-sap tı ğı nı da -
ha iyi bi len dir; ve ki min hi da ye te er di ği ni de da ha iyi bi -
len dir. (Ka lem Su re si, 5-7)

İm ti han Ola rak Fit ne

Ba zı ayet ler de ise mü min le rin fit ne ile güç le ri ne güç ka tıl dı -

ğın dan ve Allah'a yak laş ma la rı na fit ne ler de ki olum lu ta vır la rı -

nın ve si le ol du ğun dan bah se di lir. 

Ör ne ğin Peygamberimiz (sav) döneminde, mü min le re kar şı

sa vaş açıl ma sı ve sı cak sa vaş anı bü yük bir fit ne dir. Ayet ler de
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mü min le rin düş man la kar şı kar şı ya gel dik le rin de na sıl bir ruh

ha li ser gi le dik le ri şöy le ha ber ve ril miş tir:

Mü min ler (düş man) bir lik le ri ni gör dük le ri za man ise
(kor ku ya ka pıl ma dan) de di ler ki: "Bu, Allah'ın ve Re su -
lü'nün bi ze va det ti ği şey dir; Allah ve Re su lü doğ ru söy -
le miş tir." Ve (bu,) yal nız ca on la rın iman la rı nı ve tes li -
mi yet le ri ni art tır dı. (Ah zab Su re si, 22)
On lar, ken di le ri ne in san lar: "Si ze kar şı in san lar top -
la(n)dı lar, ar tık on lar dan kor kun" de dik le ri hal de iman -
la rı ar tan lar ve: "Allah bi ze ye ter, O ne gü zel ve kil dir"
di yen ler dir. (Al-i İm ran Su re si, 173) 

Fit ne ne ka dar bü yük olur sa ol sun mü min Allah'ın rı za sı nı ka -

zan mak için ha re ket et ti ğin den onun üs te sin den ge le cek tir.

Mü min ler için rah met olan, on la rın iman la rı nı ar tı ran bir

olay, iman sa hi bi ol ma yan lar için sap tı rı cı bir fit ne ola bil mek te -

dir. Aşa ğı da ki ayet ler de, ce hen nem de gö rev li me lek le rin sa yı -

sı nın mü min le rin ima nı nı, in kar cı la rın ise tam ter si ne şaş kın lık -

la rı nı ve in kar la rı nı art ı ra ca ğı şöy le bil di ril mek te dir:

Onun üze rin de on do kuz var dır. Biz o ate şin ko ru yu cu -
la rı nı me lek ler den baş ka sı nı kıl ma dık. Ve on la rın sa yı sı -
nı in kâr eden ler için yal nız ca bir fit ne (ko nu su) yap tık
ki, ken di le ri ne ki tap ve ri len ler, ke sin bir bil giy le inan sın,
iman eden le rin de iman la rı art sın; ken di le ri ne ki tap ve -
ri len ler ve iman eden ler (böy le ce) kuş ku ya ka pıl ma sın.
Kalp le rin de bir has ta lık olan lar ile ka fir ler de şöy le de -
sin: "Allah, bu ör nek le ne yi an lat mak is te di?" İş te Allah,
di le di ği ni böy le şa şır tıp-sap tı rır, di le di ği ni böy le hi da ye -
te er di rir. Rab bi nin or du la rı nı Ken di sin den baş ka (hiç
kim se) bil mez. Bu ise, be şer (in san) için yal nız ca bir
öğüt tür. (Müd des sir Su re si, 30-31)
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Fit ne ye Dü şür me Gay re ti

İnsanlardan bazıları müminleri yoldan saptırmak, kendi çar-

pık inançlarına ve yaşam biçimlerine, kısaca kendi batıl dinleri-

ne çevirmek için gayret ederler. Kuran'da müminlerin tarih

boyunca bu yönde tehdit ve saldırılara maruz kaldığından bah-

sedilir. Bunlar müminleri Kuran'dan ve din ahlakından uzaklaş-

tırmayı temel gaye edinmişlerdir. Allah iman edenlerin bu

oyuna gelmeleri durumunda, fitneye düşmüş olacaklarını ayet-

lerinde şöyle bildirir:

On lar ne re dey se, sa na vah yet ti ği miz den baş ka sı nı Bi ze
kar şı dü züp uy dur man için se ni fit ne ye dü şü re cek ler di;
o za man se ni dost edi ne cek ler di. (İs ra Su re si, 73)
Ara la rın da Allah'ın in dir di ğiy le hük met ve on la rın he va -
la rı na uy ma. Allah'ın sa na in dir dik le ri nin bir kıs mın dan
se ni şa şırt ma ma la rı için di ye on lar dan sa kın. Şa yet yüz
çe vi rir ler se, bil ki, Allah bir kı sım gü nah la rı ne de niy le
on la ra bir mu si be ti (fit ne) tat tır mak is te mek te dir. Şüp -
he siz, in san la rın ço ğu fa sık lar dır. (Ma ide Su re si, 49)
Ar tık siz de, tap mak ta ol duk la rı nız da. 
O'na kar şı kim se yi fit ne ye sü rük le ye cek de ğil si niz.
An cak ken di si çıl gın ca ya nan ate şe gi re cek olan baş ka
(onu sü rük ler si niz). (Saf fat Su re si, 161-163)

Fit ne Çı kart mak ve Ku ran'da ki Kar şı lı ğı

Allah fit ne yi Ba ka ra Su re si'nin 191. ve 217. ayet le rin de ki "fit -

ne öl dür mek ten be ter dir" ifa de siy le in san öl dür mek ten da -

ha bü yük bir suç ola rak ta nım lar. Do la yı sıy la fit ne nin ne den li

bü yük bir suç ol du ğu nu an la mak için, Kuran'da "insan öldür-

55

Harun Yahya (Adnan Oktar)



menin" karşılığına bakmak yerinde olur. Ayette şöyle buyrul-

maktadır:

Kim bir mü mi ni ka sıt lı ola rak (ta am mü den) öl dü rür se
ce za sı, için de ebe di kal mak üze re ce hen nem dir. Allah
ona ga zap lan mış, onu la net le miş ve ona bü yük bir azap
ha zır la mış tır. (Ni sa Su re si, 93)

Bu ra da ki fit ne doğ ru yol dan çı ka rı cı fa ali yet le ri içi ne alır ve

da ha ön ce bah set ti ği miz "de ne me" ma na sın dan fark lı bir kul la -

nı ma sa hip tir.

Kuran'da münafıkların fitne çıkardıkları haber verilmiştir.

Allah ayetlerde münafıkların, Peygamberimiz (sav) döneminde-

ki müminleri savaştan alıkoymaya çalışmaktan, elçinin ve

müminlerin ardından gizli planlar kurmaya ve müminleri müca-

deleden alıkoyup, gevşekliğe sürüklemeye kadar birçok fitne

arayışı içine gireceklerini bildirmektedir. 

Münafıklar ayetlerin manasını kendi düşük akıllarınca çarpı-

tacak, işlerine gelene uyup işlerine gelmeyene uymayacaklar-

dır. Müminlerin ise tavrı tam bir teslimiyetten başkası değildir.

Bu konudaki bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

Sa na Ki ta bı in di ren O'dur. O'ndan Ki ta bın ana sı (te me li)
olan bir kı sım ayet ler muh kem dir; di ğer le ri ise mü te şa -
bih tir. Kalp le rin de bir kay ma olan lar fit ne çı kar mak ve
ol ma dık yo rum la rı nı yap mak için on dan mü te şa bih ola -
nı na uyar lar. Oy sa onun te vi li ni Allah'tan baş ka sı bil mez.
İlim de de rin le şen ler ise: "Biz ona inan dık tü mü Rab bi mi -
zin Ka tın dan dır" der ler. Te miz akıl sa hip le rin den baş ka -
sı öğüt alıp-dü şün mez. (Al-i İm ran Su re si, 7)

Fit ne çı kar mak mü na fık la rın te mel va sıf la rın dan bi ri dir. Za -

ten mü na fık ke li me si, ni fak ya ni ay rı lık çı ka ran ma na sın da dır.
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Mü min ler ara sın da ay rı lık çı kar mak ise fit ne kap sa mı na gi ren

önem li bir suç tur. Mü na fık la rın mü min ler ara sın da ki fit ne çı -

kar ma gay ret le rin den bah se den ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:
Si zin le bir lik te çık sa lar dı si ze "kö tü lük ve za rar dan"
baş ka bir şey ila ve et mez ve ara nı za mut la ka fit ne sok -
mak üze re içi niz de ça ba yü rü tür ler di. İçi niz de on la ra
'ha ber ta şı yan lar' var dır. Allah zul me den le ri bi lir. (Tev -
be Su re si, 47)
Eğer on la ra (şeh rin her) ya nın dan gi ril sey di son ra da
ken di le rin den fit ne (ka rı şık lık çı kar ma la rı) is ten miş ol -
say dı hiç şüp he siz bu na ya na şır ve bun da pek az (za -
man) dı şın da (ka rar sız) kal maz lar dı. (Ah zab Su re si, 14)
An dol sun, da ha ön ce on lar fit ne ara mış lar dı. Ve sa na
kar şı bir ta kım iş ler çe vir miş ler di. So nun da on lar, is te -
me dik le ri hal de hak gel di ve Allah'ın em ri or ta ya çı kıp-
üs tün lük sağ la dı. (Tev be Su re si, 48)

Allah'ın Resulüne ve müminlere karşı gizlice çeşitli düzenler

kuran münafıklar, deşifre olduklarında, içlerinden bazıları

müminlerden çekindikleri için müminleri, aslında kendilerinin

münafık olmadıklarına inandırmaya ve kendilerini temize çıkar-

maya çalışırlar. Bu nedenle diğer münafıklarla bir tutulmamala-

rını ve kendilerine hiçbir şey olmamış gibi davranılmasını ister

ve müminlerle birlikte olmaya devam etmeleri için izin isterler:

On lar dan bir kıs mı: "Ba na izin ver ve be ni fit ne ye kat -
ma" der. Ha be rin ol sun, on lar fit ne nin (ta) içi ne düş -
müş ler dir. Hiç şüp he siz ce hen nem, o in kâr eden le ri
mut la ka çe pe çev re ku şa tı cı dır. (Tev be Su re si, 49)

Ayet te bu ki şi le rin ya lan söy le dik le ri, di ğer mü na fık lar gi bi,

ay nı fit ne nin için de ol duk la rı ha ber ve ril mek te ve mü min ler

on la rın hi le le ri ne al dan ma ma la rı için uya rıl mak ta dır. 
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Mü na fık la rın ve ka fir le rın çı kar dık la rı fit ne nin kar şı lı ğı nı, ce -

hen nem de azap ola rak ala cak la rı şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Ta dın fit ne ni zi. Bu, si zin pek ace le is te yip dur du ğu nuz

şey dir. (Za ri yat Su re si, 14)

Mü min le rin Çe kiş me si Fit ne ye Se bep Olur

Allah En fal Su re si'nde mü min le rin bir bi ri nin ve li si ol ma dık la rı

tak dir de dün ya nın fit ne ile do la ca ğı nı şöy le  ha ber ver mek te dir:

İn kâr eden ler bir bir le ri nin ve li le ri dir. Eğer siz bu nu

yap maz sa nız (bir bi ri ni ze yar dım et mez ve dost ol maz -

sa nız) yer yü zün de bir fit ne ve bü yük bir boz gun cu luk

(fe sat) olur. (En fal Su re si, 73)

Mü min ler fit ne çı kar mak tan ti tiz lik le ka çı nır, fit ne ye yol aça -

bi le cek en ufak bir ha ta içi ne gir mez ler. An cak doğ ru dan ka sıt lı

ola rak ol ma sa da mü min le rin içi ne dü şe bi le ce ği ba zı hal ve ta -

vır lar fit ne ih ti ma li ni do ğu ra bil mek te dir.

Ör ne ğin, üst te ki ayet te, mü min le rin bir bir le ri nin ve li le ri ol -

ma ma la rı, bir bir le riy le çe kiş me le ri ha lin de yer yü zü nün fit ney le

do la ca ğı nı Allah bil dir miş tir. Böy le bir du rum da ken di le ri de

so rum lu luk al tı na gir miş ola cak la rın dan, ger çek iman sa hip le ri

bir bir le ri ni kol la yıp, gö zet me ye, çe kiş mek bir ya na tam ma na -

sıy la bir bir le ri nin ve li le ri ol ma ya özen gös te rir ler. 

Fit ne Un sur la rı

Mü mi nin dün ya ha ya tın da na sıl ya şa ma sı ge rek ti ği ni, her şe yin

Ya ra tı cı sı olan Allah en in ce ay rın tı sı na ka dar bil dir miş tir. An -

cak kimi in sanlar is tek ve tut ku la rı nı öl çü al dı ğın da, be de ni ar -
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zu la rı nı ve ken di bek len ti le ri ni di nin men fa at le ri nin ve Allah'ın

hoş nut lu ğu nun önü ne ala bil mek te, gaf let do lu bir ruh ha li ne gi -

re bil mek te dir. Böy le olun ca da Allah'ın, sa kın ma sı nı söy le di ği

şey le rin içi ne büs bü tün da la bil mek te, ti tiz lik gös ter me si ge re -

ken ko nu lar da vur dum duy maz bir du ru ma ge le bil mek te dir. 

Allah, dün ya ni met le ri nin ge çi ci ol du ğu nu ve dün ya nın bir

im ti han ye ri ol du ğu nu de fa lar ca bil dir me si ne rağ men böy le bir

in san dün ya yı ken di ne "asıl yurt" edin mek te, ahi ret ten büs bü -

tün yüz çe vi re bil mek te dir. 

Ku ran'ı ken di ne öl çü al ma yan bir in san, sa de ce dün ya ya yö -

ne lik amaç lar edi ne bil mek te, im ti han için ya ra tı lan olay lar için -

de bo ğu la bil mek te dir. Allah mal ve ço cuk la rın bir fit ne ola ca -

ğı nı bir aye tin de şöy le ha ber ver mek te dir: 

Mal la rı nız ve ço cuk la rı nız si zin için an cak bir fit ne (bir
de ne me)dir. Allah ise, bü yük ecir (en gü zel kar şı lık)
O'nun Ka tın da olan dır. (Te ga bün Su re si, 15)

Arapçada imtihan kelimesinin başka karşılıkları olmasına rağ-

men bunlar için fitne kelimesinin kullanılması oldukça dikkat

çekicidir. Çünkü bazı insanlar, dünyadaki asıl varlık amaçlarını

anlamazlıktan gelip "mutlaka evlenmeliyim", "bir yuvam,

çocuklarım olmalı", "mal mülk sahibi olmalıyım" diye düşün-

mekte, içinde bulundukları cahiliye toplumunun telkiniyle bunu

dünyanın en önemli kuralı sanabilmektedirler. Elbette her

Müslüman güzel bir aile yaşantısına sahip olmak, mutlu ve

huzurlu bir yaşam sürmek ister. Ancak cahiliye ahlakını yaşa-

yan insanların yaptığı gibi, bu meşru isteklerini dünyadaki tek

varlık amacı haline getirmez. Müminin, hayatının her anında

olduğu gibi, evliliği de aile yaşantısı da Allah rızası içindir.
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Cahiliye ahlakındaki insanların büyük bir çoğunluğu ise,  evlilik,

mal-mülk ve çocuk sahibi olmak konusundaki hassasiyetlerini

Allah'ın emirlerini yerine getirme ve O'nun sınırlarını koruma-

da göstermemektedirler. 

Müminlerin aile kurmak, çocuk sahibi olmak konularındaki

her istek ve davranışları da Allah'ın Kuran'da bildirdiği ölçüler

içinde olmalıdır. Bu ölçüye göre, adet olduğu için değil, Allah'ın

rızasına uygun olduğu için çocuk sahibi olmak istenir. Ve

Allah'ın lütuf olarak verdiği çocuğun çok güzel ahlaklı, Allah'a

tam teslim olmuş bir insan olarak yetişmesi için çaba gösteril-

melidir. Bu konudaki örnek Hz. İmran (as)'ın eşinin Kuran'da

haber verilen şu duasıdır:

Ha ni İm ran'ın ka rı sı: "Rab bim, kar nım da ola nı, "her
tür lü ba ğım lı lık tan öz gür lü ğe ka vuş tu rul muş ola rak"
Sa na ada dım, ben den ka bul et. Şüp he siz işi ten bi len
Sen sin Sen" de miş ti. (Al-i İm ran Su re si, 35)

Ku ran'da pey gam ber le rin ben zer du ala rın dan ör nek ler ve ril -

mek te ve ina nan la ra bu ko nu da yol gös te ril mek te dir:

Hz. Zekeriya (as)'ın duası şöyledir:

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)

Hz. İbrahim (as)'ın duası ise ayette şu şekilde bildirilir: 

"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." (Ba ka ra Su re si, 128)
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Mal ise yine Allah rızası ve dinin menfaatleri doğrultusunda

kullanıldığında rahmete dönüşecek ve ahirette olumlu karşılığı

olan bir fayda sağlayacaktır. Bunun dışında kalan kısmı ise fitne

yani saptırıcı bir unsurdur. Mala yaklaşımda müminler Hz.

Süleyman (as)'ın tavrını örnek alır, mal sahibi olmaktan kaç-

masalar da onu Allah'a yakınlaşmaya vesile sayarlar. Hz.

Süleyman (as)'ın tutumu Kuran'da şöyle bildirilir:

Ha ni ona ak şa ma ya kın, bir aya ğı nı tır na ğı üs tü ne di -
ken, öbür üç aya ğıy la top ra ğı ka zı yan, ya ğız at lar su nul -
muş tu.
O da de miş ti ki: "Ger çek ten ben, mal (ve ya at) sev gi si ni
Rab bi mi zik ret mek ten do la yı ter cih et tim." So nun da bu
at lar (koş tu lar ve toz) per de si nin ar ka sı na sak lan dı lar.
"On la rı ba na ge ri ge ti rin" (de di). Son ra (on la rın) ba -
cak la rı nı ve bo yun la rı nı ok şa ma ya baş la dı. (Sad Su re si,
31-33)

Kuran'da müminlerin birer fitne konusu olarak haber veri-

len mal ve çocuklar hususunda dikkatli olmaları şu şekilde

bildirilmiştir:

Ey iman eden ler, ne mal la rı nız, ne ço cuk la rı nız si zi
Allah'ı zik ret mek ten "tut ku ya kap tı ra rak-alı koy ma sı";
kim böy le ya par sa, ar tık on lar hüs ra na uğ ra yan la rın ta
ken di le ri dir. (Mü na fi kun Su re si, 9)

Allah'ın rı za sı nı gö ze te rek sa hip ol ma dı ğı sü re ce, mal ve ço -

cuk la rı nın in sa na ahi ret te hiç bir fay da sı ol ma ya cak tır:

Ne mal la rı, ne ço cuk la rı on la ra Allah'a kar şı hiç bir şey -
le ya rar sağ la maz. On lar, ate şin hal kı dır, için de sü re siz
ka la cak lar dır. (Mü ca de le Su re si, 17)
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“MÜSLÜMANIN ZENGİNLİĞİ ALLAH RIZASI
İÇİNDİR”

ADNAN OKTAR: (Müslüman zengin olabilir) Tamam zen-

gin olabilir, ama niçin zengin olur? Allah rızası için zengin

olur Müslüman. Allah rızası için zengin olan da Allah

rızası için o malını kullanır, imkanlarını kullanır. Hz.

Süleyman (as) zengindi, ama Allah için kullandı, değil

mi? Kendi keyfine, zevkine kullanmadı, Allah rızası için

kullandı. Hz. İbrahim (as) da zengindi. Ama Allah rıza-

sı için kullandı. Resulullah (sav) de zengindi, Allah rıza-

sı için kullandı. Kendisi normal yaşıyor. Yani dünyaya bir mal

bırakmıyor, bir şey bırakmıyor inşaAllah. Mal Allah içindir,

Allah için kullanılır. Mesela kitaplar bastırırsın, dergiler bastı-

rırsın, camiler yaptırırsın, öğrenci okutursun, konferanslar

düzenlersin. Paranı bunun için kullanırsın. Para buna yarar.

Yahut ne bileyim, fakir perişan insanlar vardır, onları koruyup

kurtaracak çalışmalar yaparsın. Ama ayrıca da fabrikalar kurar-

sın, ama o fabrikayı Allah rızası için kurarsın ki insanlara hiz-

met olsun diye. Yani orada bunun çok iyi vur-

gulanması gerekiyor. Yoksa bazı zenginler

var yani hakikaten kendi zenginliğinin peşin-

de olduğu anlaşılıyor üslup olarak. Bu tabi

çok değişik. Bu gibi kişiler

bazen topluyor insanları,

arabayla geliyor, onlara

birer paket makarna

dağıtıyor, bütün mil-
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letin gözü önünde. Yahut bir cami yaptırıyor adı-soyadıyla,

yedi sülalesinin ismini yazıyor. Bunlar biraz daha değişik çalış-

malar. Yine cami yaptırması güzel tabii, ismini de versin. O da

bir şey değil de, ama asıl din ahlakının yayılması önemli. 

İnsanların kitaba ihtiyacı var, bilgiye, konferanslar yapılması-

na ihtiyacı var değil mi? Mesela bir film hazırlatılması güzel bir

çalışmadır. Mesela bir kitabın çok miktarda bastırılıp ücretsiz

dağıtılması güzel bir çalışmadır. Bu tarz çalışmalar olması lazım.

Ama diğer yönden de yani Müslümanlığı sosyalizm gibi göster-

meye kalkmak da doğru değil. Ama tabii her halükarda arka-

sında bir iyi niyet var. Çünkü hakikaten Müslümanların bayağı

bir kesimi kendi ailesini, çocuğunu düşünüyor ve kendi akra-

balarını yakınlarını düşünüyor, sadece onları kurtardı mı ondan

gerisi onu pek ilgilendirmiyor. O, o kadar oluyor. Ben bunun-

la mükellefim diyor. Halbuki Kuran’da her yerde sürekli sada-

ka vardır, Allah için harcama vardır, kendini tamamen

Allah’a adama vardır. Bu çok sarih. O yönüyle doğru... 

Hz. Ömer zengindi ama, hep malını mülkünü Allah
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için harcadı. Allah için yaşadı ve Allah için de şehit oldu.

Yani bütün ömrünü o uğurda harcadı. Ve hiçbir şekilde

rahat yaşamadı. Hep acı ve çile içerisindeydi. Hep savaşlarda,

mücadelede. Kendi hayatı da sade sayılırdı. Ama o, şartlardan

kaynaklanıyor, yoksa Peygamber Efendimiz (sav) mesela çok

şık giyiniyordu. Gayet güzel giyiniyordu. Hz. Ömer de temiz ve

kaliteli güzel giyiniyordu. Yani Müslüman öyle pejmurde ola-

cak, evi pejmurde olacak diye bir şey yok... Tabii İmam-ı Azam,

hepsi zengindiler. Ama, böyle klasik zengin tipi var yani küt,

sadece kendisine faydası olan. İnsanlara tepeden bakan, sevgi-

siz. Zengin olduğu için de, kendisine hayranlık duyulduğunu

zanneden, ekabir tipler var. Bunlar tabii, normal hareket yap-

mıyorlar. Samimi Müslüman, bütün gücüyle Allah için

harcar bütün imkanlarını... 

64

KURAN’DA TEMEL KAVRAMLAR



65

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Camiyi yapanın, içindeki cemaati de hazırlaması gerekir. Yani

içindeki cemaati hazırlamaya yönelik bir çalışması yoksa, sırf

bina olmaz. Mesela ben kitap bastıracağım, kapağını bastıraca-

ğım kitabın, kitabın sayfalarını da koyacağız fakat yazı olmaya-

cak. Olmaz, değil mi? O harfler, kitabı kitap haline getiriyor.

Camiyi de cemaati, onun içindeki Müslümanlar güzelleştiriyor,

zengin hale getiriyor. 

Onun için Allah esirgesin mesela Rusya’da camiler yapılmış-

tı, sonra onları müze yaptılar. Hatta diskoya çevirdiler, başka

şeye çevirdiler. Boş binayla bir şey olmaz. Hatta bazen çok

olumsuz etki yapabilir yani, bomboş camiler, görünümü güzel

değil. Cami yaptıranın, bütün heyecanıyla şevkiyle o camiyi

dolduracak tedbirleri de alması lazım. İnşaAllah. (Maraş Aksu

TV röportajından, 12 Kasım 2009)

Zu lüm, İş ken ce ve Azap

Ku ran'da, in san la ra zu lüm, iş ken ce ve bas kı uy gu la ma ya da

fit ne is mi ve ril mek te dir:

So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den

(genç le rin den) baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin

ken di le ri ni be la la ra (fit ne le re) çarp tır ma la rı kor ku suy -

la- iman eden ol ma dı. Çün kü Fi ra vun, ger çek ten yer yü -

zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten öl çü yü ta şı -

ran lar dan dı. (Yu nus Su re si, 83)

Ger çek şu ki mü min er kek ler le mü min ka dın la ra iş ken -



ce (fit ne) uy gu la yan lar son ra tev be et me yen ler; iş te on -
lar için ce hen nem aza bı var dır ve ya kı cı azab on la ra dır.
(Bü ruc Su re si, 10)
Ara la rın da Allah'ın in dir di ğiy le hük met ve on la rın he va -
la rı na uy ma. Allah'ın sa na in dir dik le ri nin bir kıs mın dan
se ni şa şırt ma ma la rı için di ye on lar dan sa kın. Şa yet yüz
çe vi rir ler se, bil ki, Allah bir kı sım gü nah la rı ne de niy le
on la ra bir mu si be ti (fit ne) tat tır mak is te mek te dir. Şüp -
he siz, in san la rın ço ğu fa sık lar dır. (Ma ide Su re si, 49)

Aşa ğı da ki ayet ler de, mü min le rin in kar cı la rın zul mü ne ma ruz

bı ra kıl ma mak için dua eder ken yi ne fit ne ke li me si ni kul lan dık -

la rı nı gö rü yo ruz:

De di ler ki: "Biz Allah'a te vek kül et tik; Rab bi miz bi zi
zul me den bir ka vim için bir fit ne (ko nu su) kıl ma." (Yu -
nus Su re si, 85)
"Rab bi miz bi zi in kâr eden ler için fit ne (de ne me ko nu -
su) kıl ma ve bi zi ba ğış la Rab bi miz. Şüp he siz Sen üs tün
ve güç lü sün hü küm ve hik met sa hi bi sin." (Müm te hi ne
Su re si, 5)

Ku ran'da in san la rın uğ ra tıl dık la rı sı kın tı ve fe la ket le re de fit -

ne adı ve ril mek te dir:

Gör mü yor lar mı ki, ger çek ten on lar her yıl, bir ve ya iki
de fa be la ya (fit ne ye) çarp tı rı lı yor lar da son ra tev be et -
mi yor lar ve öğüt alıp (ders çı ka rıp) dü şün mü yor lar.
(Tev be Su re si, 126)
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NEF SİN İKİ YÖ NÜ

İ n sa nın ya pı sı hak kın da Ku ran'da ve ri len bil gi le ri in ce ler ken,

"nefs" kav ra mı na ol duk ça sık rast la rız. Nefs Arap ça da "in -

sa nın ken di si", an la mı na ge lir ve Türk çe’ de tam bir kar şı lı ğı ol -

ma sa da "ben lik" ke li me siy le bir de re ce ter cü me edi le bi lir. 

Kuran'da haber verildiği gibi, "nef s" iki ta raf lı dır: İn sa nın için -

de kö tü lü ğü em re den bir ta raf ve o kö tü lük ten sa kın ma yı em -

re den bir ta raf bu lun mak ta dır. Şems Su re si'nde bu du rum şöy -

le an la tı lır:

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

Ayet ler de ne fis le il gi li ola rak ve ri len bil gi ler son de re ce

önem li dir: Allah, in sa nı ya ra tır ken nef si ni dü zen le miş ve ona

"fü cur" il ham et miş tir. Fü cur Arap ça da, "doğ ru luk sı nır la rı nın

yır tı lıp par ça lan ma sı" an la mı na ge lir. Di ni te rim ola rak fü cu run

an la mı ise şöy le ve ri lir: 
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"Gü na ha ve is ya na gi riş mek, fa sık ol mak, ya lan söy le -
mek, baş kal dır mak, kar şı gel mek, hak tan yüz çe vir -
mek, ni za mı boz mak, zi na, ah la ki çö kün tü..." 

Şems Su re si'nde ki ayet ler den öğ ren di ği mi z gibi Allah, bu kö -

tü lük le rin ya nı  sı ra, in sa na nef sin fü cu run dan sa kın ma yı da il -

ham et miş tir. Ay rı ca nef si ni arın dı rıp-te miz le yen, ya ni nef si nin

fü cu ru nu ka bul edip, Allah'ın il ha mı na uya rak on dan sa kı nan lar

kur tu la cak lar dır. Bu, ebe di ve ger çek kur tu luş tur, ya ni Allah'ın

rı za sı nı, rah me ti ni ve cen ne ti ni ka zan mak... Bu na kar şı lık, nef -

si ni ör ten, ya ni onun fü cu ru nu, pis li ği ni dı şa rı atıp te miz le me -

yen, için de sak lı tu tan ki şi ise yı kı ma uğ ra ya cak tır. Yı kım da

Allah'ın la ne ti ve ce hen nem aza bı de mek tir. 

Bu konuda çok önem li bir so nu ca va rı yo ruz: Her ke sin nef -

sin de mut la ka kö tü lük var dır. Bir in sa nın, nef sin de ki kö tü lük -

ten te miz len me si nin tek yo lu ise, bu kö tü lü ğün var lı ğı nı ka bul

et me si ve Allah'ın gös ter di ği bi çim de on dan sa kın ma sı dır.

İşte müminlerle inkarcılar arasındaki en önemli farklardan

biri bu aşamada ortaya çıkmaktadır. İnsan, ancak Kuran'da

Rabbimiz'in verdiği bilgi ve terbiye sonucunda nefsinin içinde

kötülük bulunduğunu ve ondan sakınması gerektiğini öğrenir

ve kabul eder. Dinin ve dolayısıyla din ahlakını tebliğ eden pey-

gamberlerin en büyük özelliklerinden biri, insanların nefisle-

rindeki kötülüğü ortaya çıkarmaları ve onu temizlemeleridir.

Bu nedenle Kuran'da, Bakara Suresi'nin 87. ayetinde "... size

ne zaman bir elçi nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle

gelse, büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlaya-

cak, bir kısmınız da onu öldürecek misiniz?" şeklinde bil-

dirilmektedir.
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Ayet te bil di ril di ği gi bi, in kar cı lar ne fis le rin de ki kö tü lü ğe tes lim

olur lar ve bu ne den le de ne fis le ri ne ay kı rı ge len şey le ri ken di le -

ri ne tav si ye eden hak di ni ve o di ni teb liğ eden le ri akılsızca ya -

lan lar lar. Bu du rum da ki bir in san, Şems Su re si'nde ki ayet ler de

bil di ril di ği gi bi, nef si ni ör ter ve onun fü cu ru na esir olur.

Bu na kar şı lık mü min ler Allah'ın var lı ğı nın, bir li ği nin far kın -

da dır lar; O'ndan kor kar ve Rabbimiz'in hü küm le ri ne kar şı

gel mek ten sa kı nır lar. Bu ne den le de ne fis le rin de ki fü cu ra tes -

lim ol maz, onu ört mez, açı ğa çı ka rır ve Allah'ın il ham et ti ği

şe kil de on dan sa kı nır lar. 

Ku ran'da ha ber ve ri len Hz. Yusuf (as)'ın, "Ben nef si mi te -

mi ze çı ka ra mam. Çün kü ger çek ten nefs -Rab bi min

ken di si ni esir ge di ği dı şın da- var gü cüy le kö tü lü ğü em -

re den dir. Şüp he siz, be nim Rab bim, ba ğış la yan dır,

esir ge yen dir" (Yu suf Su re si, 53) söz le ri, mü min le rin na sıl

dü şün me le ri ge rek ti ği ni gös ter mek te dir. Mü min, her or tam da

nef si nin ken di si ni yan lış yo la yö nelt mek is te ye ce ği nin bi lin cin -

de ve uya nık ol ma lı dır. 

Bu ra ya ka dar, ağır lık lı ola rak nef sin iki zıt yö nün den "fü cur"

kıs mı nı in ce le dik. Ay nı aye tin de va mın dan nef se fü cu ru nun ya -

nı  sı ra bir de, bu fü cur dan sa kın ma sı nı sağ la yan bir ka bi li ye tin il -

ham edil di ği ni öğ ren mek te yiz. İn sa nı Allah'a ve di nin bil dir di ği

doğ ru la ra, ha yır la ra yö nel ten, iyi yi ve kö tü yü ayırt et me si ni sağ -

la yan nef sin bu yö nü, halk ara sın da "vic dan" ola rak ta nım la nır.

İş te, nef sin için de, in sa nı da ima kö tü lü ğe ça ğı ran he va ya kar -

şın, onu da ima iyi li ğe ça ğı ran vic da nı da var dır. Do la yı sıy la in -

san, için de, ken di si ni sü rek li ola rak doğ ru ya ça ğı ran şaş maz

bir pu su la ya sa hip tir. Vic dan, bir an lam da doğ ru ya yö nel ten

69

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Allah'ın se si dir. İn san sü rek li ola rak bu se se ku lak ver di ği ve

Ku ran'da gös te ri len te mel pren sip le ri tam ola rak kav ra dı ğı

tak dir de, sü rek li ola rak doğ ru yol da iler le ye cek tir.

İnsan, vicdanına uyduğu sürece, Allah'ın güzel sıfatlarının

tecellilerini üstünde taşır. Allah sonsuz merhamet sahibidir,

dolayısıyla Allah'a teslim olan bir mümin de merhametli olur.

Allah sonsuz akıl sahibidir bu O'na kulluk eden bir müminin de

güzel bir akla sahip olması demektir. İnsan Allah'a ne kadar

yakınlaşır, ne kadar teslim olursa, Rabbimiz'in üstün ahlakını

daha çok taşır ve ayette haber verildiği üzere "yaratılmışla-

rın en hayırlısı" (Beyyine Suresi, 7) olur. 

Kuran'ın tüm hükümleri, insanın içindeki vicdana uygun, o

vicdanın ölçülerine göre belirlenmiş durumdadır. Ancak,

Kuran'ın belirlediği vicdan ölçüleri, cahiliye toplumlarında

yerleşik olan "vicdan" ölçülerinden oldukça farklıdır. Cahiliye

ahlakına sahip bazı insanların vicdan anlayışı, yolda rastlanan

bir fakire sadaka vermek ya da hayvanlara sevgi göstermek

gibi son derece yüzeysel örneklerle sınırlıdır. Oysa müminin

vicdanı, Kuran'ın tüm emirlerinin ve tavsiyelerinin yerine geti-

rilmesini gerektirir. Hatta Kuran'da genel hatlarıyla belirtilen

pek çok konunun ayrıntıları vicdan sayesinde belirlenir ve

uygulanır. 

Ör ne ğin, Ku ran'da iman eden le re ih ti yaç la rın dan ar ta ka la nı

in fak et me le ri  em re di lir. Fa kat ih ti ya cı nın ne ka dar ol du ğu nu

her kes ken di vic da nı ile be lir ler. Vic da nı ye te rin ce güç lü ol ma -

yan bir in san ise, di nin hü küm le ri ni Allah'ın rı za sı na en uy gun

bi çim de uy gu la ya maz.
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Mü min gün lük ha yat ta sü rek li ola rak bir kaç se çe nek ara sın -

da se çim yap mak du ru mun da ka lır. Kar şı laş tı ğı se çe nek ler için -

de, Allah'ın rı za sı na en uy gun ola nı nı, di nin men fa at le ri ne en

ya rar lı ola nı nı seç mek le yü küm lü dür. Bu se çi mi ya par ken mu -

ha tap ol du ğu se çe nek ler kar şı sın da vic da nı ilk ola rak dev re ye

gi rer ve han gi se çe ne ğin Allah'ın rı za sı na da ha uy gun ola ca ğı nı

ona söy ler. An cak ikin ci aşa ma da he va sı da dev re ye gi re cek ve

onu di ğer al ter na tif le re yö nelt me ye ça lı şa cak tır. Bu nun için de

ge nel lik le in sa na ma ze ret ler fı sıl da ya cak tır. Ku ran'da nef sin

öne sür dü ğü bu "ma ze ret"le re sık sık dik kat çe kil mek te dir.

Mü min, nef sin ken di si ne fı sıl da dı ğı tüm ma ze ret ve ba ha ne -

le re ku lak la rı nı tı ka ma lı ve vic da nı nın ken di si ne gös ter di ği doğ -

ru yu uy gu la ma lı dır. Ku ran'da mü min le rin vic da nı na da ir ve ri len

ör nek ler, in sa nı bu ko nu da dü şün me ye yö nelt me li dir.

Ayetlerde Peygamberimiz (sav) dönemindeki müminlerin

savaşa çıkma şevklerinden şöyle söz edilmektedir:

Allah'a ve el çi si ne kar şı "iç ten bağ lı ka lıp hay ra ça ğı ran -
lar" ol duk la rı sü re ce, güç süz-za yıf la ra, has ta la ra ve in -
fak et mek için bir şey bu la ma yan la ra bir so rum lu luk
(gü nah) yok tur. İyi lik eden le rin aley hin de de bir yol
yok tur. Allah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. 

Bir de (sa va şa ka tı la bi le cek le ri bir bi ne ğe) bin dir men
için sa na her ge liş le rin de "si zi bin di re cek bir şey bu la -
mı yo rum" de di ğin ve in fak ede cek bir şey bu la ma yıp
hü zün le rin den do la yı göz le rin den yaş lar bo şa na bo şa na
ge ri dö nen ler üze rin de de (so rum lu luk) yok tur. (Tev be
Su re si, 91-92)

Sa va şa çık mak gö rü nüş te son de re ce teh li ke li dir. Sa vaş ma ya
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gi den bir in san, ölü me ya da ya ra lan ma ya git ti ği ni bi lir. An cak

bu na kar şın Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de mü min ler Allah

yo lun da sa vaş mak için bü yük bir is tek duy muş lar, sa va şa çı ka -

ma dık la rı için de üzül müş ler dir. Bu, Ku ran'da kas te di len vic da -

nın çar pı cı bir ör ne ği dir. 

Ne fis mü mi ni bir an da din den dön dü re mez ama kü çük ta -

viz ler ko par ma ya ça lı şır. Ör ne ğin, mü mi ni Allah yo lun da yap -

ma sı ge re ken bir iş te tem bel li ğe yö nelt me ye ça lı şır. Bir ta kım

ma ze ret ler öne sü re rek onu gev şek li ğe sü rük le me yi de ner.

Eğer nef sin kü çük is tek le ri ne ta viz ve ri lir se, nef sin in san üze -

rin de ki et ki si git tik çe bü yür ve so nuç, in sa nın iman dan vaz -

geç me si, ye ni den nef si nin esi ri ol ma sı na ka dar va ra bi lir. 

İman eden her in san, her ne du rum da olur sa ol sun, nef si ne

de ğil, Allah'ın hük mü ne gö re ha re ket et mek le, nef si ni ez mek,

ben cil tut ku la rı nı diz gin le mek le yü küm lü dür. Bir ayet te şöy le

bil di ril mek te dir: 

Öy ley se güç ye ti re bil di ği niz ka dar Allah'tan kor kup-sa -
kı nın, din le yin ve ita at edin. Ken di nef si ni ze ha yır (en
bü yük ya rar) ol mak üze re in fak ta bu lu nun. Kim nef si -
nin ben cil-tut ku la rın dan (ya da cim ri tu tu mun dan) ko -
ru nur sa; iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (Te ga -
bün Su re si, 16)

Ayet te, mü min le re Allah'tan kork ma la rı, O'na ita at et me le -

ri, O'nun hü küm le ri ni din le me le ri ve in fak ta bu lun ma la rı, ya ni

mal la rı nı Allah'ın rı za sı na uy gun ola rak har ca ma la rı em re dil -

mek te dir. Çün kü bun lar, in sa nın "nef si nin ben cil-tut ku la rın -

dan" ko run ma sı na ve so nuç ta fe la ha (bü yük kur tu luş ve mut -
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lu luk) ulaş ma sı na ne den olur. Ay nı ger çek baş ka ayet ler de de

şöy le haber verilir:

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

Nef si nin ben cil tut ku la rın dan ko ru na rak nef si ni arın dı rıp-te -

miz le miş, do la yı sıy la Allah'ın hoş nut lu ğu na ve cen ne ti ne ka -

vuş muş olan ki şi nin nef si ise Ku ran'da mut ma in ol muş, ya ni

tat min bul muş ne fis ola rak ta nım la nır. Ayet ler de şöy le buy -

rul mak ta dır:

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

Nef si nin kö tü is tek le ri ne ta bi olup da onu te miz le yip arın dır -

ma mış ve bu şe kil de ahi re te git miş bir kim se nin de piş man lık -

tan baş ka bir na si bi yok tur. Gel miş geç miş mil yar lar ca in kar cı -

nın kı ya met gü nün de ya şa dık la rı piş man lık ve ne fis le ri ni kı na -

ma la rı ger çek ten çok deh şet li bir man za ra oluş tu rur. Bu, ka -

fir le ri bek le yen öy le bü yük ve ka çı nıl maz bir ger çek tir ki, Allah

ayet ler de kı ya met gü nü nün he men ar dın dan ken di ni kı na yıp

du ran nef sin du ru mu na ye min et mek te dir:

Ha yır, kal kış (kı ya met) gü nü ne and ede rim.
Ve yi ne ha yır; ken di ni kı na yıp du ran nef se de and ede -
rim. (Kı ya met Su re si, 1-2)
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“NEFSİN TERBİYE EDİLMESİNDE ÖLÇÜ 
SAMİMİYETTİR” 

ADNAN OKTAR: Nefsin terbiye edilmesinde,

Allah’ın gösterdiği tek bir ölçü vardır, samimiyet.

Samimiyeti biz ortaya koyduğumuzda, nefs çok makul hale

gelir. Çünkü çıkarlar mantıklı olmayı sağlar. Ama vicda-

nımız da akıllı olmayı sağlar. Samimi ve candan dav-

ranmayı sağlar. Biz aklımızla ve vic-

danımızla hareket edeceğiz.

Aklıyla vicdanıyla hareket eden

adam hep doğru hareket

etmiş olur. Mesela Allah

esirgesin, rüşvet alacaksa,

mantığı al der. Ama aklı

ve vicdanı da alma der.

Aklına ve vicdanına

uyduğunda da maddi

yönden belki zorluk-

lara girecektir, sıkın-

tıya girecektir ama

doğru olanı yapmış

olacaktır. Güzel ahlak

öyle ucuz birşey değil-

dir, zordur güzel

ahlak. Pahalıya mal

olur, güzel ahlaklı
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insan da onun için dünyada nadir olur... İnsan düşünmeye

karar verdiğinde yine Cenab-ı Allah’ın verdiği o büyük nimeti

kullanacak, samimiyetini ve vicdanını kullanacak. 

Samimi olarak düşünüldüğünde, mesela bir hücrenin yapısı

veyahut bir sivrisineğin hayatı, yaşantısı, akılcı düşünüldüğünde

nefes kesecek gibidir, çok heyecan verecek bir yapı ortaya

çıkar. Hücreyi incelediğimizde yine öyle nefesimiz kesilir.

Adeta bir şehir gibidir insan hücresi. İstanbul şehrini andırır.

Öyle bir yapılanması vardır. Biz bundan hayretlere düşeriz.

Hayrete düşünce Allah’a sevgimiz daha artar. Allah’tan

korkumuz daha artar. Allah’a duyduğumuz korku

artınca da Allah’ın gösterdiği yola, yani İslam’a titizliği-

miz daha da artar. Ve mükemmel ahlaklı oluruz. (Ekin

TV röportajından, 19 Ocak 2009)
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İS TEK VE TUT KU LA RI NI       
İLAH EDİ NEN LER

N efis önceki sayfalarda da vurguladığımız gibi iki taraflıdır
ve Allah nef se fü cu ru yani kötülüğü ve on dan sa kın ma -

yı il ham et miştir. Ku ran'da, nef sin fü cu ru nu ifa de et mek için
ço ğu kez "he va" ifadesi de kullanılır. Heva sözlükte; "istek,
tutku, nefsin arzu ve hevesi, şehvet, şehvete karşı şiddetli eği-
lim, insanın bozulmasına yol açan bütün olumsuz içsel etken-
ler" şeklinde tanımlanır.

İnkarcılar, nefsin bu negatif yönünü, yani hevayı büyük bir
cehaletle tek yol gösterici ve amaç edinirler. Tüm hayatlarını,
hevalarını tatmin etmek üzerine kurmuşlardır. Bu nedenle tüm
zihinlerini hevanın tatminine yöneltirler ve dolayısıyla Kuran
ahlakının insana gösterdiği gerçekleri kavrayamayacak hale
gelirler. Allah, hevalarının denetimine giren insanların, Kuran'ı
ve peygamberin tebliğini kavrayamadıklarını şöyle bildirir:

On lar dan ki mi ge lip se ni din ler. Ni te kim ya nın dan çı -
kıp-git tik le ri za man, ilim ve ri len le re der ler ki: "O bi -
raz ön ce ne söy le di?" İş te on lar; Allah, on la rın kalp le -
ri ni mü hür le miş tir ve on lar ken di he va (is tek ve tut -
ku)la rı na uy muş lar dır. (Mu ham med Su re si, 16)

Nefsini örten, nefsinin fücuruna teslim olan bir insan, her
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olayda ve yargıda hevasının hakemliğine başvurur. Hevanın istek

ve arzuları tek kıstası olur. Bu çarpık kıstasa uyan insan artık

cahilce kendi nefsine tapmaktadır. Kuran'da insanın bu duruma

gelmesine, "kendi hevasını ilah edinme" adı verilir:

Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Allah'ın bir ilim
üze re ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le di ği
ve gö zü üs tü ne bir per de çek ti ği kim se yi gör dün mü? Ar -
tık Allah'tan son ra ona kim hi da yet ve re cek tir? Siz yi ne
de öğüt alıp dü şün mü yor mu su nuz? (Ca si ye Su re si, 23)

He va ve he ve si doğ rul tu sun da ha re ket et ti ği için ak le de mez

ha le ge len ki şi, ay nı za man da Ku ran'da gör mez ve işit mez ola rak

ta nım lan mak ta dır. Ak le den mü min ler ise iyiy le kö tü yü ayırt eden

bir an la yı şa (fe ra se te) ve olay la ra ha kim olan bir ba kış açı sı na,

kav ra yı şa (ba si re te) sa hip olur lar. Ku ran'da, he va la rı na uy duk la rı

için ak let me ye te nek le ri ni yi ti ren ve sa pan in san lar ve top lum lar -

la il gi li pek çok ayet var dır. Bu ayet ler den ba zı la rı şun lar dır:

De ki: "Ey ki tap Eh li, hak sız ye re di ni niz ko nu sun da aşı -
rı git me yin ve da ha ön ce sap mış, bir ço ğu nu sap tır mış
ve düm düz yol dan kay mış bir top lu lu ğun he va (is tek ve
tut ku)la rı na uy ma yın." (Ma ide Su re si, 77)
Ne olu yor ki si ze, ka çı nıl maz bir ih ti yaç la kar şı kar şı ya
kal ma nız dı şın da, O, si ze ha ram kıl dık la rı nı ay rı ay rı
açık la mış ken, üze rin de Allah'ın is mi anı lan şey le ri ye -
mi yor su nuz? Ger çek ten ço ğu, bir ilim ol mak sı nız ken di
he va (is tek ve tut ku)la rıy la (ki mi le ri ni) sap tı rı yor lar.
Şüp he siz, se nin Rab bin had di aşan la rı en iyi bi len dir.
(Enam Su re si, 119)
Ey iman eden ler, ken di niz, an ne-ba ba nız ve ya kın la rı nız
aley hi ne bi le ol sa, Allah için şa hit ler ola rak ada le ti ayak -
ta tu tun. (On lar) is ter zen gin ol sun, is ter fa kir ol sun; çün -
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kü Allah on la ra da ha ya kın dır. Öy ley se ada let ten dö nüp
he va (tut ku la rı)nı za uy ma yın. Eğer di li ni zi eğip bü ker
(sö zü ge ve ler) ya da yüz çe vi rir se niz, şüp he siz Allah, yap -
tık la rı nız dan ha be ri olan dır. (Ni sa Su re si, 135)
Ha yır, zul me den ler, hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın ken di
he va la rı na uy muş lar dır. Allah'ın sap tır dı ğı nı kim hi da -
ye te er di re bi lir? On la rın hiç bir yar dım cı la rı yok tur.
(Rum Su re si, 29)
Eğer hak, on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak ol -
say dı hiç tar tış ma sız, gök ler, yer ve bun la rın için de olan
her kes (ve her şey) bo zul ma ya uğ rar dı. Ha yır, Biz on la -
ra ken di şan ve şe ref (zi kir)le ri ni ge tir miş bu lu nu yo ruz,
fa kat on lar ken di zi kir le rin den yüz çe vi ri yor lar. (Mü mi -
nun Su re si, 71)

Sa na da (Ey Mu ham med) önün de ki ki tap(lar)ı doğ ru la -
yı cı ve ona 'bir şa hit-gö zet le yi ci' ola rak Ki tab'ı (Ku ran'ı)
in dir dik. Öy ley se ara la rın da Allah'ın in dir di ğiy le hük -
met ve sa na ge len hak tan sa pıp on la rın he va (is tek ve
tut ku)la rı na uy ma. Siz den her bi ri niz için bir şe ri at ve
bir yol-yön tem kıl dık. Eğer Allah di le sey di, si zi bir tek
üm met kı lar dı; an cak (bu,) ver dik le riy le si zi de ne me si
için dir. Ar tık ha yır lar da ya rı şı nız. Tü mü nü zün dö nü şü
Allah'adır. Hak kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey le ri
si ze ha ber ve re cek tir. Ara la rın da Allah'ın in dir di ğiy le
hük met ve on la rın he va la rı na uy ma. Allah'ın sa na in dir -
dik le ri nin bir kıs mın dan se ni şa şırt ma ma la rı için di ye
on lar dan sa kın. Şa yet yüz çe vi rir ler se, bil ki, Allah bir
kı sım gü nah la rı ne de niy le on la ra bir mu si be ti tat tır mak
is te mek te dir. Şüp he siz, in san la rın ço ğu fa sık lar dır.
(Ma ide Su re si, 48-49)

He va in sa nı bir ta kım tut ku la ra kap tı rır, onun göz le ri ni kör

eder. Bu du rum da ki in san da ebe di fe la ke ti ne doğ ru hız la iler ler.
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“ÇIKARLARI İÇİN YAŞAYANLAR 
HİÇBİR ZAMAN MUTLU OLAMAZLAR”

ADNAN OKTAR: Bakın şu an önümüzde bir perde var.

Biz de perdenin üstüne yapışığız adeta ve bunu seyrediyoruz.

Böyle harika bir yapı varken, işte adam çeki ödemedi diye

onunla kavga ediyor, hakaret ediyor. Veya bir arkadaşıyla

rekabet etmeye kalkıyor, ama şu görüntüden oluşan dünyanın

içerisinde, televizyon ekranının üzerinde yaşayan bir insanı

düşünün, yani televizyon ekranının üstünü böyle kaplamış bir

varlık düşünün ve bütün dünyasının oradaki görüntülerle

boğuşmak olduğunu düşünün; bu çok anormal bir hareket

olur. Onun için biz bütün dikkatimizle, vicdanen, Allah

ile bağlantıda olmak durumundayız. Yani Allah’ı çok

sevmek, çok saygı göstermek, Allah’ı her şeyden önem-

li görmek, her şeyi O’nun tecellisi olarak görmek

ve O’na bağlantılı yaşamak durumundayız.

Makul olan, doğru olan budur yani vicdana

uygun olan budur. Aksi, çılgınca bir hareket

olur ve delice bir hareket olur, yani dengesiz bir

hareket olur. Biz şu an normal olanı yapıyoruz

aslında. Yani çünkü bir varlık düşünün böyle ola-

ğanüstü yaratılmış, Allah ile bağlantısı olmuyor.

Peki bu normal bir şey mi? Onun için “heva

ve hevesini tanrı

edineni gördün



mü?” (Furkan Suresi, 43) diyor Allah, şeytandan Allah’a sığını-

rım, ayet var. Yani sadece çıkarlarını tanrı edinmiş, ufak çıkar-

larını. Ondan da bir şey çıkmaz ayrıca dünya çıkarlarından. Ne

olur yani? 

İki tabak yemek yiyorlar, o zaman ya kolesterolü çıkıyor, ya

tansiyonu çıkıyor, rahatsızlanıyor ya şekeri çıkıyor, bir şeyler

oluyor, değil mi? Onun eziyeti daha da fazla oluyor onun için.

Veyahut iş yerini daha genişletmek istiyor. Daha büyük bir iş

yeri, daha da sinirlerini bozuyor onun, daha da stres içinde

yaşamasına sebep oluyor. Say say bitmez. Mesela siyasete giri-

yor müthiş bir gerilim içerisine düşüyor. Başka olaylara giriyor

yine gerilim içine düşüyor. Allah, şeytandan Allah’a sığınırım,

bu konuyu şöyle açıklıyor Cenab-ı Allah; “insan zayıf yara-

tıldı” (Nisa Suresi, 28) diyor. Yani sırf insana mahsus olarak

zayıf yaratılmıştır. Hamam böcekleri bile çok kuvvetlidir,

bünye olarak çok güçlüdür. Tabii akrep falan, atom bombasın-

dan bile etkilenmiyor akrep, değil mi? Ama insan çok çok zayıf-

tır. Bak mesela bir grip salgını oluyor, herkes telaşta hemen

hemen, büyük bir bölümü insanların telaşta çünkü bir virüs

rahatça insanı öldürebiliyor ve hiçbir şekilde de kurtuluş yok.

Nereden geldiği de belli olmaz virüsün ve en güçlü dediğimiz

bünye bile bazen dayanamıyor, Allah vermesin. 

Evet, onun için bu kısacık hayattaki 10 seneler bir yıl

gibi geçiyor, her on sene. Yıllar zaten ay gibi geçiyor görü-

yorsunuz. Bir yaz oluyor, bir kış oluyor; bir yaz oluyor, bir kış

oluyor. Şimdi bakın kış diyoruz. Bir süre sonra, çok kısa bir

süre sonra bir bakıyorum ağaçlarda hemen tomurcuklar belir-
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meye başlıyor. Bir bakıyoruz sıcaklar arttı ne yapsak acaba;

vantilatör açsak, klima çalışsın diyoruz. Çok kısa süre sonra da

aman diyoruz sobayı veya ısıtıcıları açın, ev ısınsın demeye baş-

lıyoruz ve bu durum nefes kesecek bir süratle devam ediyor. 

Akıllı insan, Allah’ın varlığının derinliğini görür ve

dünyada hırs yapacak bir şey olmadığı bilir. Bir de ne

kadar güzel, Allah’ımız diyor ki: “Benim rızamı arayın, Beni

sevin, Beni anlayın, sanatımı görün” -ki görünmeyecek

gibi değil, yani en kafası çalışmayanın bile göreceği gibi- “Ben

de size sonsuz hayatınızda” -ki sonsuz hayat vereceğim

size diyor- “ve çok hoşunuza gidecek bir hayat yaşataca-

ğım” diyor. 

Bir de diyor ki Cenab-ı Allah: “bakın” diyor, “daha önce

yaptıklarıma bakın.” Televizyonlar yaratıyor, buzdolapları

yaratıyor, arabalar, evler yaratıyor, yiyecek yaratıyor, göz,

kulak, burun hepsini yaratıyor. “Ben bunları yaptım mı”

diyor Cenab-ı Allah. “Ben bunu bir daha yapmaya muk-

tedir miyim, değil miyim?” diyor. Yani bir kere yapan, bir

daha yapabilir mi yapamaz mı diyor Allah. “Bir düşünün”

diyor ama çok da fazla delil vermez artık Allah. O zaman imti-

han olmaz. “Bakın alametlerime” diyor, “Beni anlayın ve

Bana kul olun” diyor. Kul olmazsa kişi, zaten onun kaderin-

de oluyor, “sonsuza kadar azap çekersiniz” diyor Allah,

ama “kul olursanız da sonsuza kadar mutlu olursunuz”

diyor. (Adıyaman Asu TV röportajı, 30 Kasım 2009)



VİC DAN VE RUH

N ef sin iki ay rı yö nü ol du ğu  Ku ran'da bil di ri lir ve nef sin

bir kıs mı nın "he va"dan, ya ni in sa nı Allah'ın yo lun dan

alı ko yan ben cil tut ku ve hırs lar dan oluş tu ğu na haber verilir.

Nef sin öte ki kıs mı olan vic dan ise, in sa nı Allah'a ve di nin içer -

di ği doğ ru la ra yö nel tir, nef sin için de ki "fü cur"dan sa kın ma sı nı

sağ lar. Vic dan, in sa na Allah'ın üf le di ği "ruh"tan kay nak bu lur. 

Sec de Su re si'nde Allah'ın in sa na Ken di ru hun dan "üf le di ği"

şöy le ha ber ve ri lir:

... O, ya rat tı ğı her şe yi en gü zel ya pan ve in sa nı ya rat -

ma ya bir ça mur dan baş la yan dır.

Son ra onun so yu nu bir öz den (sü la le'den), bas ba ya ğı

bir su dan yap mış tır.

Son ra onu 'dü zel tip bir bi çi me sok tu" ve ona ru hun dan

üf le di... (Sec de Su re si, 7-9)

İş te in sa nın sa hip ol du ğu tüm gü zel va sıf lar, Allah'ın ken di si -

ne "üf le miş" ol du ğu ruh tan kay nak lan mak ta dır. İn san, eğer nef -

sin fü cu ru na (he va sı na) sap la na rak bu ru hu ört mez se, Allah'ın

üs tün sı fat la rı ndan ba zı la rı nı üs tün de ta şı ma ya baş lar. 
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Za ten Ku ran'ın tüm hü küm le ri, in sa nın için de ki vic da na uy -

gun, o vic da nın ge rek le ri ne gö re be lir len miş du rum da dır. Rum

Su re si'nde ki iki ayet, bu ko nu da açık la yı cı dır:

Ha yır, zul me den ler, hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın ken di

he va (is tek ve tut ku)la rı na uy muş lar dır. Allah'ın sap tır -

dı ğı nı kim hi da ye te er di re bi lir? On la rın hiç bir yar dım cı -

la rı yok tur.
Öy ley se sen yü zü nü Allah'ı bir le yen (bir ha nif) ola rak
di ne, Allah'ın o fıt ra tı na çe vir; ki in san la rı bu nun üze ri -
ne ya rat mış tır. Allah'ın ya ra tı şı için hiç bir de ğiş tir me
yok tur. İş te dim dik ayak ta du ran din (bu dur). An cak in -
san la rın ço ğu bil mez ler. (Rum Su re si, 29-30)

Ayet le re gö re, in kar eden ler ne fis le ri nin fü cu ru na, ya ni he -

va la rı na uya rak sap mış lar dır. Bu na kar şın mü min le rin yap ma sı

ge re ken, Allah'ın in san la ra va hiy yo luy la ulaş tır dı ğı di ne uy mak -

tır. Ve bu din, Allah'ın in san la rı ya rat tı ğı fıt ra ta (ya ra tı lı şa), ya -

ni Allah'tan ken di le ri ne üf len miş olan ru ha, vic da na en uy gun

ya şam şek li dir. 
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KALP, AKIL VE ZE KA

İ n sa nın için de he va ve vic dan şek lin de iki ay rı yön olduğu-

nu daha önceki bölümlerde açıklamıştık. Bu hususta akıl

ve akılsızlık kavramları da büyük önem taşımaktadır. Çünkü

Kuran'da, hevaya uymanın akılsızlığı, vicdana uymanın ise aklı

getirdiği haber verilir.

Az önce de belirttiğimiz gibi, hevasına uymuş, dolayısıyla

Allah'tan uzaklaşmış bir insan, kı sa sü re de ak let me özel li ği ni yi -

ti rir. Allah Ku ran'da, in kar cı lar dan söz eder ken, on la rın "ak -

let me yen bir ka vim" (Haşr Su re si, 14) ol du kla rı nı bil dir -

mek te dir. İlk an da bu nun na sıl ol du ğu an la şıl ma ya bi lir. Çün kü

ço ğu kim se, her in sa nın bel li bir ak la sa hip ol du ğu nu ve bu nun

da de ğiş me di ği ni san mak ta dır. Bu bir yan lış an la ma dır ve ak lın

ze ka zan ne dil me sin den kay nak lan mak ta dır. Oy sa ze ka ve akıl

çok fark lı şey ler dir. Her kes ze ki ola bi lir, an cak akıl yal nız ca

iman eden ler de bu lu nur.

Nef sin fü cu ru na, ya ni he va ya uy mak in sa nın ak lı nı ört tü ğü ne

gö re, aca ba ak lı açan şey ne ola bi lir? Bu nun ce va bı açık tır: İn -

san nef si nin fü cu ru na (he va ya) de ğil de, ona bu fü cur dan sa kın -

ma yı tel kin eden gü ce (vic da na) ita at eder se, akıl sa hi bi olur.

Nitekim Kuran'da kastedilen akıl, ruhta yaşanan manevi bir
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özelliktir. Kuran'ın birçok ayetinde "akleden kalplerden" haber

verilir. Do la yı sıy la ger çek akıl, bey nin bir fonk si yo nu olan ze -

ka dan çok fark lı dır. Akıl, "vic dan"ın da ye ri olan kalp te bu lu -

nur. Ku ran ayet le rin de ak lın kalp te ol du ğu  ve "akıl sız"la rın

kalp le ri nin ka pa lı ol du ğu için ak le de me dik le ri  açık ça ifa de edil -

mek te dir. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı, böy le ce on la rın
ken di siy le ak le de bi le cek kalp le ri ve işi te bi le cek ku lak la -
rı olu ver sin? Çün kü doğ ru su, göz ler kör ol maz, an cak
si ne ler de ki kalp ler kö re lir. (Hac Su re si, 46)
An dol sun, ce hen nem için cin ler den ve in san lar dan çok
sa yı da ki şi ya rat tık (ha zır la dık). Kalp le ri var dır bu nun la
kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu nun la gör mez ler,
ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar
gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan -
lar dır. (Araf Su re si, 179) 
(Sa vaş tan) Ge ri ka lan lar la bir lik te ol ma yı seç ti ler. On -
la rın kalp le ri mü hür len miş tir. Bun dan do la yı kav ra yıp-
an la maz lar. (Tev be Su re si, 87)
Ve on la rın kalp le ri üze ri ne, onu kav ra yıp an la ma la rı nı
en gel le yen ka buk lar, ku lak la rı na da bir ağır lık koy duk.
Sen Ku ran'da sa de ce Rab bi ni "bir ve tek" (İlah olarak)
an dı ğın za man, 'nef ret le ka çar va zi yet te' ge ri sin ge ri ye
gi der ler. (İs ra Su re si, 46)

Ku ran'da, an cak "kal bi olan lar"ın öğüt al ma ya ve do la yı sıy la

iman et me ye is ti dat lı ol du kla rı da şöy le bil di ri lir:

Hiç şüp he siz, bun da, kal bi olan ya da bir şa hit ola rak
ku lak ve ren kim se için el bet te bir öğüt (zi kir) var dır.
(Kaf Su re si, 37)
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Do la yı sıy la, Ku ran'da sö zü  edi len ger çek akıl, doğ ru dan kalp -

le ve vic dan la il gi li dir. 

Dik kat çe ki ci olan, bu ak lın ar tıp-aza la bil me si dir. Bey nin bir

fonk si yo nu olan ze ka, önem li bir ya ra lan ma ya da has ta lık dı -

şın da, ar tıp-azal maz, her ke sin "IQ"su sa bit tir. Ama akıl aza lıp-

ar ta bi lir.

Ak lın bu ar tıp-aza la bil me özel li ği, in sa nın vic da nı ile il gi li dir.

Vic dan güç le nir ve in san Allah'tan da ha çok kor kup-sa kı nır sa

(tak va sı ar tar sa), "doğ ru yu yan lış tan ayı ran bir an la yış" ka za nı -

lır. Tü müy le "me ta fi zik" olan bu sır, bir Ku ran aye tin de şöy le

bil di ri lir:

Ey iman eden ler, Allah'tan kor kup-sa kı nır sa nız, si ze
doğ ru yu yan lış tan ayı ran bir nur ve an la yış (fur kan) ve -
rir, kö tü lük le ri ni zi ör ter ve si zi ba ğış lar. Allah bü yük
fazl sa hi bi dir. (En fal Su re si, 29)

Allah'tan kor kup-sa kın ma yan bir ki şi ise, bu "doğ ru yu yan lış -

tan ayı ran nur ve an la yış"tan mah rum dur. Çok ze ki ola bi lir, iyi

bir fi zik çi, sos yo log ya da her han gi bir "say gın ki şi" ola bi lir, ze -

ka ürü nü ya pıt lar or ta ya ko ya bi lir. Ama, ger çek vic dan dan ve

do la yı sıy la ger çek akıl dan yok sun dur. İyi bir bi lim ada mı olup,

söz ge li mi in san vü cu du nun bi lin me yen sır la rı nı or ta ya çı ka ra bi -

lir, ama o vü cu dun kim ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı nı dü şü ne cek vic -

da na ve kav ra ya cak ak la sa hip de ğil dir. Keşfettiği şeyin

mükemmelliği ile hayrete düşüp, o şeyi yaratan Allah'a yönelip

ve Rabbimiz'i övecek (tesbih edecek) yerde, bulduğu şeyden

dolayı gururlanıp akılsızca kendisini övmeye başlar, bu "bilim

adamı", hevasını ilah edinmiş ve bir bilgi üzere sapmıştır. Allah

Kuran'da bu tür insanların durumunu şöyle haber vermiştir:
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Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Allah'ın bir ilim
üze re ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal bi ni mü hür le -
di ği ve gö zü üs tü ne bir per de çek ti ği kim se yi gör dün
mü? Ar tık Allah'tan son ra ona kim hi da yet ve re cek tir?
Siz yi ne de öğüt alıp-dü şün mü yor mu su nuz? (Ca si ye
Su re si, 23)

Bu na kar şın Ku ran'da mü min ler, "kalp le ri Allah'ın zik riy -

le mut ma in olan lar" ola rak ta rif edi lir. (Rad Su re si, 28) Aye -

tin de va mın da, "... kalp ler yal nız ca Allah'ın zik riy le mut -

ma in olur". şek lin de buy rul mak ta dır.

Allah in kar cı lar la il gi li ola rak da ayet ler de şöy le bu yur mak ta -

dır: 

Allah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir;
göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap on -
la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 7)
… O gün on lar, iman dan çok küf re da ha ya kın dı lar.
Kalp le rin de ol ma ya nı ağız la rıy la söy lü yor lar dı. Allah,
on la rın giz li tut tuk la rı nı da ha iyi bi lir. (Al-i İm ran Su re -
si, 167)

Ze ki ki şi bi lim sel bu luş ya pa bi lir, ba şa rı lı bir iş a da mı ola bi lir,

mü hen dis ya da baş ka her han gi bir iş te uz man ola bi lir. An cak

bu ra da en önem li husus ço ğu za man yap tı ğı iş le rin ya rar ve za -

ra rı nı ayırt ede cek bir an la yı şa sa hip ol ma dan bu iş le ri yap ma -

sı dır. De fa lar ca din le di ği doğ ru la ra kar şı tep ki siz ve kör göz ler -

le ce vap ver me si, ayet ler de ki kör lük ve sa ğır lı ğı, ya ni kav ra yı -

şın ve an la yı şın yok olu şu nu gös te rir. Tev be Su re si'nin 87. aye -

tin de ki "on la rın kalp le ri mü hür len miş tir. Bun dan do la yı

kav ra yıp an la maz lar" ifa de si kal bin kav ra yış ta ki öne mi ni

gös ter me si açı sın dan önem li bir ör nek tir.
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Ku ran'ın da ha pek çok aye tin de, in san dav ra nış la rı nın kalp le

olan iliş ki si ko nu edil mek te dir. Bun la rı şöy le sı ra la ya bi li riz:

Allah'ın Ki şi İle Kal bi Ara sı na Gir me si

Ey iman eden ler, si ze ha yat ve re cek şey le re si zi ça ğır dı -
ğı za man, Allah'a ve Re su lü ne ica bet edin. Ve bi lin ki
mu hak kak Allah, ki şi ile kal bi ara sı na gi rer ve siz ger çek -
ten O'na gö tü rü lüp top la na cak sı nız. (En fal Su re si, 24)

Kalp Uz laş ma sı

Ve on la rın kalp le ri ni uz laş tır dı. Sen, yer yü zün de ki le rin
tü mü nü har ca say dın bi le, on la rın kalp le ri ni uz laş tı ra -
maz dın. Ama Allah, ara la rı nı bu lup on la rı uz laş tır dı.
Çün kü O, üs tün ve güç lü olan dır, hü küm ve hik met sa -
hi bi dir. (En fal Su re si, 63)
Allah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp ay rıl ma yın.
Ve Allah'ın si zin üze ri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni siz
düş man lar idi niz. O, kalp le ri ni zin ara sı nı uz laş tı rıp-ısın -
dır dı ve siz O'nun ni me tiy le kar deş ler ola rak sa bah la dı -
nız. Yi ne siz, tam ateş çu ku ru nun kı yı sın day ken, ora dan
si zi kur tar dı. Umu lur ki hi da ye te erer si niz di ye, Allah, si -
ze ayet le ri ni böy le açık lar. (Al-i İm ran Su re si, 103)

Kalp le ri ne Sin di ril me si

Ha ni siz den mi sak al mış ve Tur'u üs tü nü ze yük selt miş -
tik (ve): "Si ze ver di ği mi ze (Ki ta ba) sım sı kı sa rı lın ve
din le yin" (de miş tik). De miş ler di ki: "Din le dik ve baş
kal dır dık." İn kar la rı yü zün den bu za ğı (tut ku su) kalp le -
ri ne sin di ril miş ti. De ki: "İna nı yor sa nız, inan cı nız si ze
ne kö tü şey em re di yor?" (Ba ka ra Su re si, 93)
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Kalp le rin Tak va sı

İş te böy le; kim Allah'ın şi ar la rı nı yü cel tir se, şüp he siz
bu, kalp le rin tak va sın dan dır. (Hac Su re si, 32)

Kalp le ri Isın dı rı la cak lar

Sa da ka lar -Allah'tan bir farz ola rak- yal nız ca fa kir ler,
düş kün ler, (ze kat) işin de gö rev li olan lar, kalp le ri ısın dı -
rı la cak lar, kö le ler, borç lu lar, Allah yo lun da (olan lar) ve
yol da kal mış(lar) için dir. Allah bi len dir, hü küm ve hik -
met sa hi bi dir. (Tev be Su re si, 60)

Kal bin Tat min Bul ma sı

Bun lar, iman eden ler ve kalp le ri Allah'ın zik riy le mut -
ma in olan lar dır. Ha be ri niz ol sun; kalp ler yal nız ca
Allah'ın zik riy le mut ma in olur. (Rad Su re si, 28)
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 hit ler den ola lım" de miş ler di.
(Ma ide Su re si, 113)
İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ve "Rab le ri ne
kalp le ri tat min bul muş ola rak bağ la nan lar", iş te bun lar
da cen ne tin hal kı dır lar. On da sü re siz ka la cak lar dır.
(Hud Su re si, 23)
(Bir de) Ken di le ri ne ilim ve ri len le rin, bu nun (Ku ran'ın)
hiç tar tış ma sız Rab le rin den olan bir ger çek ol du ğu nu
bil me le ri için; böy le lik le ona iman et sin ler ve kalp le ri
ona tat min bul muş ola rak bağ lan sın. Şüp he siz Allah,
iman eden le ri dos doğ ru yo la yö nel tir. (Hac Su re si, 54)
Allah bu nu (yar dı mı) si ze an cak bir müj de ol sun ve
kalp le ri niz bu nun la tat min bul sun di ye yap tı. "Yar dım
ve za fer" (nus ret) an cak üs tün ve güç lü, hü küm ve hik -
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met sa hi bi olan Allah'ın Ka tın dan dır. (Al-i İm ran Su re -
si, 126)

Kal bin Sağ lam laş ma sı

Sa na el çi le rin ha ber le rin den -kal bi ni sağ lam laş tı ra cak-
doğ ru ha ber ler ak ta rı yo ruz. Bun da sa na hak ve mü min -
le re bir öğüt ve uya rı gel miş tir. (Hud Su re si, 120)

Kalp le rin Boş Ol ma sı

Baş la rı nı di ke rek ko şar lar, göz le ri ken di le ri ne dö nüp-
çev ril mez. Kalp le ri (san ki) bom boş tur. (İb ra him Su re si,
43)

Kalp le ri ne Kor ku Sa lın ma sı

Ken di si hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği şe yi Allah'a or -
tak koş tuk la rın dan do la yı küf re den le rin kalp le ri ne kor -
ku sa la ca ğız. On la rın ba rın ma yer le ri ateş tir. Za lim le -
rin ko nak la ma ye ri ne kö tü dür. (Al-i İm ran Su re si, 151)

Kal bin Öf key le Ka bar ma sı

Sa de ce Allah anıl dı ğı za man, ahi re te inan ma yan la rın
kal bi öf key le ka ba rır. Oy sa O'ndan baş ka la rı anıl dı ğın da
he men se vin ce ka pı lır lar. (Zü mer Su re si, 45)

Kal ple rin Mey let me si

Bir de ahi re te inan ma yan la rın kalp le ri ona mey let sin
de on dan (bu yal dız lı ve içi çar pık söz ler den) hoş lan sın -
lar ve yük len mek te ol duk la rı nı yük le ne dur sun lar.
(Enam Su re si, 113)
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Kalp ler de Onul maz Bir Has ret Kı lın ma sı

Ey iman eden ler, in kâr eden ler ile yer yü zün de ge zip
do la şır ken ve ya sa vaş ta bu lun duk la rı sı ra da (ölen) kar -
deş le ri için: "Ya nı mız da ol sa lar dı, öl mez ler di, öl dü rül -
mez ler di" di yen ler gi bi ol ma yın. Allah, bu nu on la rın
kalp le rin de onul maz bir has ret ola rak kıl dı. Di ril ten ve
öl dü ren Allah'tır. Allah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (Al-i
İm ran Su re si, 156)

Kalp ler de Ol ma ya nı Ağız la Söy le mek

Mü na fık lık ya pan la rı da be lirt me si için di. On la ra: "Ge -
lin, Allah'ın yo lun da sa va şın ya da sa vun ma ya pın" de -
nil di ğin de, "biz sa vaş ma yı bil sey dik el bet te si zi iz ler dik"
de di ler. O gün on lar, iman dan çok küf re da ha ya kın dı -
lar. Kalp le rin de ol ma ya nı ağız la rıy la söy lü yor lar dı.
Allah, on la rın giz li tut tuk la rı nı da ha iyi bi lir. (Al-i İm ran
Su re si, 167)

Kalp ler de Giz li Tut mak

Ey iman eden ler, siz den ol ma yan la rı sır daş edin me yin.
On lar si ze kö tü lük ve za rar ver me ye ça lı şı yor, si ze zor -
lu bir sı kın tı ve re cek şey den hoş la nır lar. Buğz (ve düş -
man lık la rı) ağız la rın dan dı şa vur muş tur, si ne le ri nin giz -
li tut tuk la rı ise, da ha bü yük tür. Si ze ayet le ri mi zi açık la -
dık; bel ki akıl er di rir si niz. (Al-i İm ran Su re si, 118)

Kalp le rin Par ça lan ma sı

On la rın kalp le ri par ça lan ma dık ça, kur duk la rı bi na kalp -
le rin de bir şüp he ola rak sü rüp-gi de cek tir. Allah bi len -
dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Tev be Su re si, 110)
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Kalp le rin Kay ma sı

"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)
An dol sun Allah, Pey gam be rin, Mu ha cir le rin ve En sa rın
üze ri ne tev be ih san et ti. Ki on lar -iç le rin de bir bö lü mü -
nün kal bi ner dey se kay mak üze rey ken- ona güç lük sa -
atin de ta bi ol du lar. Son ra on la rın tev be le ri ni ka bul et ti.
Çün kü O, on la ra (kar şı) çok şef kat li dir, çok esir ge yi ci -
dir. (Tev be Su re si, 117)

Kalp le rin Ben ze me si

Bil gi siz ler, de di ler ki: "Allah bi zim le ko nuş ma lı ve ya bi -
ze de bir ayet gel me li de ğil miy di?" On lar dan ön ce ki ler
de on la rın bu söy le dik le ri nin ben ze ri ni söy le miş ler di.
kalp le ri bir bi ri ne ben ze di. Biz, ke sin bil giy le ina nan bir
top lu lu ğa ayet le ri apa çık gös ter dik. (Ba ka ra Su re si,
118)

Kalp le rin Kar şı Koy ma sı

Na sıl ola bi lir ki!.. Eğer si ze kar şı ga lip ge lir ler se si ze
kar şı ne "ak ra ba lık bağ la rı nı", ne de "söz leş me hü küm -
le ri ni" gö ze tip-ta nır lar. Si zi ağız la rıy la hoş nut kı lar lar,
kalp le ri ise kar şı ko yar. On la rın ço ğu fa sık kim se ler dir.
(Tev be Su re si, 8)

İma nın Kal be Gir me me si

Be de vi ler, de di ki: "İman et tik." De ki: "Siz iman et me -
di niz; an cak "İs lam (müs lü man ve ya tes lim) ol duk de -
yin. İman he nüz kalp le ri ni ze gir miş de ğil dir. Eğer
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Allah'a ve Re su lü'ne ita at eder se niz, O, si zin amel le ri -
niz den hiç bir şe yi ek silt mez. Şüp he siz Allah, çok ba ğış -
la yan dır, çok esir ge yen dir." (Hu cu rat Su re si, 14)

Kalp te Has ta lık Ol ma sı

Kalp le rin de has ta lık var dır. Allah da has ta lık la rı nı art ır -
mış tır. Ya lan söy le mek te ol duk la rın dan do la yı, on lar
için acı bir azap var dır. (Ba ka ra Su re si, 10)
İş te kalp le rin de has ta lık olan la rı: "Za ma nın, fe la ket le -
riy le aley hi mi ze dö nüp bi ze çarp ma sın dan kor ku yo ruz"
di ye rek ara la rın da ça ba lar yü rüt tük le ri ni gö rür sün.
Umu lur ki Allah, bir fe tih ve ya Ka tın dan bir emir ge ti -
re cek de, on lar, ne fis le rin de giz li tut tuk la rın dan do la yı
piş man ola cak lar dır. (Ma ide Su re si, 52)
Şey ta nın (bu tür) ka tıp-bı rak ma la rı, kalp le rin de has ta -
lık olan la ra ve kalp le ri (her tür lü) du yar lı lık tan yok sun
bu lu nan la ra (Allah'ın) bir de ne me kıl ma sı için dir. Şüp -
he siz za lim ler, (ger çe ğin ken di sin den) uzak bir ay rı lık
için de dir ler. (Hac Su re si, 53)

Kal bin Ka tı laş ma sı

Bun dan son ra kalp le ri niz yi ne ka tı laş tı; taş gi bi, hat ta
da ha ka tı. Çün kü taş lar dan öy le le ri var dır ki, on lar dan
ır mak lar fış kı rır, öy le le ri var dır ki ya rı lır, on dan su lar çı -
kar, öy le le ri var dır ki Allah kor ku suy la yu var la nır. Allah
yap tık la rı nız dan ga fil (ha ber siz) de ğil dir. (Ba ka ra Su re -
si, 74)
On la ra, zor lu aza bı mız gel di ği za man yal var ma la rı ge -
rek mez miy di? Ama on la rın kalp le ri ka tı laş tı ve şey tan
on la ra yap mak ta ol duk la rı nı çe ki ci (süs lü) gös ter di.
(Enam Su re si, 43)
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Allah, ki min göğ sü nü İs lam'a aç mış sa, ar tık o, Rab bin -
den bir nur üze ri ne dir, (öy le) de ğil mi? Fa kat Allah'ın
zik rin den (ya na) kalp le ri ka tı laş mış olan la rın vay ha li ne.
İş te on lar, apa çık bir sa pık lık için de dir ler. (Zü mer Su re -
si, 22)

Kal bin Mü hür len me si

On la rın ken di söz le ri ni boz ma la rı, Allah'ın ayet le ri ne
kar şı in ka ra sap ma la rı, pey gam ber le ri hak sız ye re öl -
dür me le ri ve "kalp le ri miz ör tü lü dür" de me le ri ne de -
niy le (on la rı la net le dik.) Ha yır; Allah, in kar la rı do la yı -
sıy la ona (kalp le ri ne) dam ga vur muş tur. On la rın azı dı -
şın da, inan maz lar. (Ni sa Su re si, 155)
Öy le ol ma sa, Ku ran'ı iyi den iyi ye dü şün mez ler miy di?
Yok sa bir ta kım kalp ler üze rin de ki lit ler mi vu rul muş?
(Mu ham med Su re si, 24)
(Bü tün bun lar,) Sa kin le rin den son ra yer yü zü ne mi ras çı
olan la rı doğ ru ya er dir me(ye ve ya or ta ya çı kar ma ya
yet mez) mi? Eğer Biz di le miş ol say dık on la ra gü nah la rı
ne de niy le bir mu si bet isa bet et ti rir dik; ve kalp le ri ne
dam ga lar vu rur duk da on lar böy le lik le işit me yen ler
olur lar dı. (Araf Su re si, 100)
Allah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir;
göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap
on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 7)
Ki on lar, Allah'ın ayet le ri ko nu sun da ken di le ri ne gel -
miş bir de lil bu lun mak sı zın mü ca de le edip du rur lar.
(Bu,) Allah Ka tın da da, iman eden ler ka tın da da bü yük
bir öf ke (se be bi)dir. İş te Allah, her mü te keb bir zor ba -
nın kal bi ni böy le mü hür ler. (Mü min Su re si, 35)
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Ey Pey gam ber, kalp le ri inan ma dı ğı hal de ağız la rıy la
"inan dık" di yen ler le Ya hu di ler den kü für için de ça ba
har ca yan lar se ni üz me sin. On lar, ya la na ku lak tu tan lar,
sa na gel me yen di ğer top lu luk adı na ku lak tu tan lar (ha -
ber top la yan lar)dır. On lar, ke li me le ri yer le ri ne ko nul -
duk tan son ra sap tı rır lar, "si ze bu ve ri lir se onu alın, o
ve ril mez se on dan ka çı nın" der ler. Allah, ki min fit ne(ye
düş me)si ni is ter se, ar tık onun için sen Allah'tan hiç bir
şe ye ma lik ola maz sın. İş te on lar, Allah'ın kalp le ri ni arıt -
mak is te me dik le ri dir. Dün ya da on lar için bir aşa ğı lan -
ma, ahi ret te on lar için bü yük bir azap var dır. (Ma ide
Su re si, 41)

Son ra onun ar dın dan ken di ka vim le ri ne (baş ka) el çi ler
gön der dik; on la ra apa çık bel ge ler ge tir miş ler di. Ama
da ha ön ce onu ya lan la ma la rı ne de niy le inan ma dı lar. İş -
te Biz, had di aşan la rın kalp le ri ni böy le mü hür le riz. (Yu -
nus Su re si, 74)

İş te bu ül ke ler, sa na on la rın "ha ber le rin den ak tar ma lar
ya pı yo ruz." Ger çek ten, on la ra el çi le ri apa çık bel ge ler le
gel miş ler di. Ama da ha ön ce den ya lan la ma la rı ne de niy le
iman eder ol ma dı lar. İş te Allah, in kar eden le rin kalp le ri -
ni böy le dam ga lar. (Araf Su re si, 101)

Yol, an cak o kim se ler aley hi ne dir ki, zen gin ol duk la rı
hal de (sa va şa çık ma mak için) sen den izin is ter ler ve
bun lar ge ri de ka lan lar la bir lik te ol ma yı se çer ler. Allah,
on la rın kalp le ri ni mü hür le miş tir. Bun dan do la yı on lar,
bil mez ler. (Tev be Su re si, 93)
De ki: "Dü şün dü nüz mü hiç; eğer Allah si zin işit me ni zi
ve gör me ni zi alı ve rir ve kalp le ri ni zi mü hür ler se, on la rı
si ze Allah'tan baş ka ge ti re bi le cek ilah kim dir?" Bak, Biz
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na sıl ayet le ri "çe şit li bi çim ler de açık lı yo ruz da" son ra
on lar (yi ne) sırt çe vi rip-en gel li yor lar? (Enam Su re si, 46)

Tüm bu ayetler çok açık bir gerçeği ortaya koymaktadır:

İman, insanın kalbinin duyarlı olmasıyla ilgilidir. Kalbi katılaş-

mamış, mühürlenmemiş bir insan, Allah'ı tanımaya ve O'na

itaat etmeye zaten eğilimlidir. Din kendisine anlatıldığında,

Allah'ın kalbine verdiği kavrayışla gerçeği görür ve hemen iman

eder. Oysa inkarcılar farklı bir ruh hali taşırlar. Onların kalp-

leri ölüdür, mühürlüdür. Kalplerinde bir duyarlılık olmadığı

için, akıl sahibi de olamazlar. Kuran'ın farklı ayetlerinde,

mümin yapısına sahip kimselerin kendilerine verilen öğütleri

hemen dinledikleri, oysa inkarcı yapısına sahip kimselerin de

ne olursa olsun iman etmeyecekleri haber verilir. Ayetlerde

şöyle buyrulmaktadır:

An dol sun, on la rın ço ğu üze ri ne o söz hak ol muş tur; ar -
tık inan maz lar. Ger çek ten Biz on la rın bo yun la rı na, çe -
ne le re ka dar (da ya nan) hal ka lar ge çir dik; bu yüz den
baş la rı yu ka rı kal kık tır. Biz ön le rin de bir sed, ar ka la rın -
da bir sed çek tik. Böy le lik le on la rı ör tü ver dik, ar tık gör -
mez ler. Ken di le ri ni uyar san da, uyar ma san da on lar
için bir dir; inan maz lar. (Ya sin Su re si, 7-10)

Sen an cak, zik re (Ku ran'a) uyan ve gayb ile Rah man
olan (Allah')a (kar şı) içi tit re ye rek kor ku du yan kim se -
yi uya rır sın. İş te böy le si ni, bir ba ğış lan ma ve üs tün bir
ecir le müj de le. (Ya sin Su re si, 11)
Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on -
lar için far k et mez; inan maz lar. Allah, 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
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per de ler var dır. Ve bü yük azap on la ra dır. (Ba ka ra Su -
re si, 6-7)
Çün kü ger çek ten sen, ölü le re (söz) din le te mez sin ve
ar ka sı nı dö nüp ka çan sa ğır la ra da çağ rı yı işit ti re mez sin.
Ve sen kör le ri düş tük le ri sa pık lık tan çe kip hi da ye te er -
di ri ci de ğil sin; sen an cak, ayet le ri mi ze iman eden le re
(söz) din le te bi lir sin, iş te Müs lü man olan lar bun lar dır.
(Neml Su re si, 80-81)

Kalpleri katılaşmış ve dolayısıyla akletme yeteneğini yitirmiş

olan inkarcılara karşı, bir de vicdan sahibi olan ancak henüz

dini öğrenmemiş kişiler vardır. Bunlar, kendilerine din tebliğ

edildiğinde, dinin hak olduğunu kalpleriyle kavrar ve hemen

iman ederler. Bu iki taraf, yani kalpleri katı olan inkarcılar ile

imana yakın olan ancak kendilerine tebliğ ulaşmamış kişiler

arasındaki en büyük fark ise, bir tarafın kibirli, öteki tarafın

tevazulu oluşudur. (İlerleyen sayfalarda kibir ve tevazuya daha

ayrıntılı olarak değineceğiz.) 

Mümin fıtratına (yaratılışına) sahip kimseler, dine davet edil-

diklerinde, "Rabbimiz, biz: 'Rabbinize iman edin' diye

imana çağrıda bulunan bir çağırıcıyı işittik, hemen

iman ettik..." (Al-i İmran Suresi, 193) ayetinde tarif edilen

tavrı göstermekte ve hemen kabul etmektedirler. İnkarcılar

ise sürekli bir tepki, hatta bir kısmı düşmanlık içinde bulun-

maktadırlar.
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“TÜM GÜCÜYLE VİCDANI-
NA UYAN İNSAN, EN AKIL-
LI İNSANDIR”

ADNAN OKTAR: Akıl insanın

kendi kontrolünde gibi görünen,

ama kaderinde olan, Allah’ın

ona verdiği bilgidir. Yani

Allah’ın ona sunduğu her

türlü bilgidir. Ve düşünme

şeklidir. Ama bunun tama-

mını Allah kaderde her kula,

her insana yazmıştır ve aynı-

sıyla dediği gibi olaylar olmuş-

tur. Mesela Hz. Musa (as)’ın

konuşmaları var Kuran’da. Hz. Musa (as) daha doğmamışken,

daha dünya yokken Kuran vardı. Ama Hz. Musa (as)’ın konuş-

maları orada var Kuran’da. 

Nasıl sepete konacağı küçükken, onu nasıl Firavun’un karısı-

nın bulacağı, nasıl yetişeceği hepsi kaderindeydi ve bütün

konuşmaları kaderindeydi. Aynı kaderindeki gibi yaşadı.

Dolayısıyla insanlarda bağımsız bir akıl yoktur. Allah’ın

yarattığı bir akıl vardır. O kadarlık bir tavır koyabilir

insan... Eğer bir insan aklını kullanmıyorsa, vicdanını kullanmı-

yorsa, Kuran’ın ifadesiyle “Hayvanlar gibidir” diyor Cenab-

ı Allah, şeytandan Allah’a sığınırım, "hatta hayvanlardan da

aşağıdadırlar” (Araf Suresi, 179) diyor. Hayvanlar gibidir
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hatta hayvanlardan da aşağıdadır, çünkü hayvanlardan aşağı

olmasının sebebi şu: Hayvanlar mazlum varlıklar sizin de

demin söylediğiniz gibi. İnsanlar o yönüyle bu sefer daha da

düşük konuma düşmüş oluyor. Yani en çirkin hayvan konu-

muna gelmiş oluyor. En kötü bir yaratık olmuş olur eğer güzel

ahlak göstermezse. Sevgiyi, şefkati, merhameti, fedakarlığı bil-

mezse, ayetin yine başka bir ayetin ifadesiyle esfeli safiline

kadar gitmiş olur. En aşağılara, “Biz insanı en güzel suret-

te yarattık” diye Allah. En güzel surette yarattık diyor

Cenab-ı Allah. “Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik”

(Tin Suresi, 4-5) diyor. Tabi. İnsan isterse Hz. Ebubekir

gibi de olabilir. İsterse Ebu Cehil gibi de olabilir.

Müminler Hz. Ebubekir gibi olmaya gayret edecekler

inşaAllah. (Kral Karadeniz röportajından, 22 Ocak 2009) 



AKIL SA HİP LE Rİ VE AK LI      
ÖR TEN ET KEN LER

A k lı in sa na Allah ve rir; di le di ği an da da ge ri alır. İnsanın

aklının gelişmesi ise, kalbinin gelişmesine, yani kalbinin

"Allah'ın zikri" ile dolmasına bağlıdır.

Pe ki "akıl sa hi bi" ne de mek tir? 

Ku ran'ın ge nel man tı ğı na bak tı ğı mız da, bu so ru nun ce va bı nı

ko lay lık la bu la bi li riz: İn sa nın kal bi ni ve ak lı nı ka pa lı tu tan şey -

ler, hırs ve ben cil tut ku la rdır. Ör ne ğin, kıs kanç lık ha lin de bu -

lu nan bir in san, ak lı nın önem li bö lü mü nü yi ti rir. Çün kü kıs -

kanç lık duy gu su, onu sü rek li meş gul et mek te, ak lı nı oya la mak -

ta dır. Bü tün gün kıs kan dı ğı ki şi yi dü şü nür, ona si nir le nir, kin

bes ler. Böy le bir du ru ma düş müş olan in san, zih ni ni kıs kanç lık

duy gu su na kap tır mış tır ve öz gür bir bi çim de ak let me ye te ne -

ği ni kay bet miş tir. Et ra fın da ki ger çek le ri so ğuk kan lı ve man tık lı

bir bi çim de de ğer len di re mez. 

Diğer hırslar da aynı şekilde imanı zayıf olan bir insanın aklı-

nı kapatır. Paraya veya benzeri maddi değerlere karşı duyulan

tutkulu istek, bu tip insanların zihnini istila eder. Bu durumda-

ki bir insan, sürekli olarak yalnızca nasıl daha çok mal ve para

sahibi olacağını düşünür. 
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İn kar cı la rın bir di ğer özel li ği, sü rek li bir ge le cek kor ku su
için de bu lun ma la rı dır. Da ima fa kir kal ma, sa hip ol duk la rı nı kay -
bet me, has ta lan ma kor ku su için de dir ler. Sa at ler bo yun ca iler -
ide na sıl bir ha yat sü re cek le ri ni dü şü nür ler. Bu da ak lın bü yük
öl çü de ka pan ma sıy la so nuç la nır. Çün kü duy duk la rı kor ku ve
en di şe, on la rı ra hat sız et mek te ve öz gür bir bi çim de dü şün me -
le ri ni en gel le mek te dir. Ölüm kor ku su da ay nı dır. İn kar cı la rın
he men hep si, ölüm akıl la rı na her gel di ğin de bü yük bir kor ku,
acı ve üzün tü du yar lar. Ölüm bir an lık bir olay dır; an cak in kar -
cı lar bu nun acı sı nı 40-50 yıl ön ce den ya şa ma ya baş lar lar. Bu na
kar şın ölü mün mü min ler için acı ve ri ci bir ta ra fı yok tur.

İşte bu ve benzeri korkular, hırslar ve tutkular, iman etme-
yen ya da zayıf imanlı kimselerin aklını kapatır. Söz konusu
insanlar, bu duyguların esiri olur ve asıl aklını yöneltmesi
gereken konuları görmezlikten gelir. Örneğin, bir insanın en
çok düşünmesi gereken şey, Allah'ın büyüklüğü, yaratışının
mükemmelliğidir. İnsan Allah'ın nimetlerini anmak, O'nu
övmek (tesbih etmek) ve O'na ibadet etmekle yükümlüdür.
Ancak kapalı bir akılla bunları gerçekleştiremez. Ancak akıl
sahipleri, Allah'ı tanıyan ve O'na itaat eden, yani hırslardan,
korkulardan, bencil tutkulardan arınmış kimselerdir.

Akıl sa hip le ri, ay nı za man da öğüt ala bi len ve baş ka la rın dan
ge len doğ ru la rı ko lay lık la ka bul ede bi len kim se ler dir. Çün kü
kalp le rin de ki bir, ken di ni be ğen miş lik yok tur. Ken di le rin de
gör dük le ri ha ta la rı ra hat lık la dü zel tir, baş ka la rın dan ge len
öğüt le ri de ko lay lık la ka bul eder ler. Bir ko nuş ma sı ra sın da
amaç la rı doğ ru yu or ta ya çı kar mak tır; mut la ka ken di fi kir le ri
ka bul edil sin di ye hırs yap maz lar ve ıs rar et mez ler. Bu ne den -
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le Allah, on la rı "Ki on lar, sö zü işi tir ler ve en gü ze li ne

uyar lar..." (Zü mer Su re si, 18) aye tiy le ta rif et mek te dir. 

İn kar cı lar akıl sa hi bi ol ma dık la rı için, et raf la rın da ki bü yük

ger çek le ri gö re mez ler. Tüm var lık ale mi Allah'ın de lil le riy le

do lu dur; an cak bir in kar cı bun la rın hiç bi ri ni gö re mez. Çün kü

ak lı açık de ğil dir. Ken di ben cil hırs ve tut ku la rıy la kö rel miş bir

ak lı var dır. Ka fa sı nı ku ma gö men de ve  ku şu gi bi, zih ni ni yal nız -

ca ba sit çı kar la rı na, ben cil lik le ri ne, komp leks le ri ne ayı rır ve

Allah'ın yü ce li ği ni kav ra ya maz. Bu ne den le Allah, Ku ran'da "akıl

sa hip le ri"ni Ken di si ne iman et me ye ça ğır mak ta dır. Bu konuyla

ilgili ayetlerden birinde şöyle buyrulmaktadır:

"Eğer ak lı nı zı kul la na bi li yor sa nız, O, do ğu nun da, ba tı -
nın da ve bun lar ara sın da olan her şe yin de Rab bi dir"
de di (Mu sa). (Şu ara Su re si, 28)

Allah Ku ran'da in kar cı la ra ses le nir ken, on la rı ön ce lik le ak la

da vet et mek te dir. Re sul ler de gön de ril dik le ri ka vim le ri ak let -

me ye ça ğır mış lar dır. Ko nuy la il gi li ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Biz sen den ön ce, şe hir ler hal kı na ken di le ri ne vah yet ti -
ği miz kim se ler dı şın da (baş ka la rı nı el çi ola rak) gön der -
me dik. Hiç yer yü zün de do laş mı yor lar mı, ki ken di le rin -
den ön ce ki le rin na sıl bir so na uğ ra dık la rı nı gör müş ol -
sun lar? Kor kup-sa kı nan lar için ahi ret yur du el bet te da -
ha ha yır lı dır. Siz yi ne de akıl er dir me ye cek mi si niz?
(Yu suf Su re si, 109)
Ey Ki tap eh li, İb ra him ko nu sun da ne di ye çe ki şip tar tı -
şı yor su nuz? Tev rat da, İn cil de an cak on dan son ra in di -
ril miş tir. Yi ne de akıl er dir me ye cek mi si niz? (Al-i İm -
ran Su re si, 65)
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An dol sun, si ze (bü tün du rum la rı nı zı kap sa yan) zik ri ni -

zin için de bu lun du ğu bir Ki tap in dir dik. Yi ne de akıl lan -

ma ya cak mı sı nız? (En bi ya Su re si, 10)

De ki: "Ge lin si ze Rab bi ni zin ne le ri ha ram kıl dı ğı nı oku -

ya yım: O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın, an ne-ba ba ya

iyi lik edin, yok sul luk-en di şe siy le ço cuk la rı nı zı öl dür me -

yin. -Si zin de, on la rın da rı zık la rı nı Biz ver mek te yiz-

Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve giz li ola nı na yak laş ma yın.

Hak ka da ya lı ol ma dı şın da, Allah'ın (öl dü rül me si ni) ha -

ram kıl dı ğı kim se yi öl dür me yin. İş te bun lar la si ze tav si -

ye (emr) et ti; umu lur ki akıl er di rir si niz." (Enam Su re -

si, 151)

On la rın ar dın dan yer le ri ne ki ta ba mi ras çı olan bir ta kım

"kö tü kim se ler" geç ti. (Bun lar) Şu de ğer siz olan (dün -

ya)ın ge çi ci-ya ra rı nı alı yor ve "ya kın da ba ğış la na ca ğız"

di yor lar. Bu nun ben ze ri bir ya rar ge lin ce onu da alı yor -

lar. Ken di le rin den Allah'a kar şı hak kı söy le mek ten baş -

ka bir şe yi söy le me ye cek le ri ne iliş kin Ki tap sö zü alın -

ma mış mıy dı? Oy sa için de ola nı oku du lar. (Allah'tan)

Kor kan lar için ahi ret yur du da ha ha yır lı dır. Hâ lâ akıl er -

dir me ye cek mi si niz? (Araf Su re si, 169)

De ki: "Eğer Allah di le sey di, onu si ze oku maz dım ve

onu si ze bil dir mez di. Ben on dan ön ce si zin içi niz de bir

ömür sür düm. Siz yi ne de akıl er dir me ye cek mi si niz?"

(Yu nus Su re si, 16)

Dün ya ha ya tı yal nız ca bir oyun ve bir oya lan ma dan baş -

ka sı de ğil dir. Kor kup-sa kın mak ta olan lar için ahi ret

yur du ger çek ten da ha ha yır lı dır. Yi ne de akıl er dir me -

ye cek mi si niz? (Enam Su re si, 32)
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Allah'ın tüm ev ren de ki ayet le ri ni (var lı ğı nın ve gü cü nü de lil -

le ri ni) gö re bi le cek olan lar da yi ne an cak akıl sa hi bi in san lar dır:
Yer yü zün de bir bi ri ne ya kın kom şu kı ta lar var dır; üzüm
bağ la rı, ekin ler, ça tal lı ve ça tal sız hur ma lık lar da var dır
ki, bun lar ay nı su ile su la nır; ama ürün le rin de (ki ve rim -
de ve lez zet te) ba zı sı nı ba zı sı na üs tün kı lı yo ruz. Şüp he -
siz, bun lar da ak lı nı kul la nan bir top lu luk için ger çek ten
ayet ler var dır. (Rad Su re si, 4)
De ki: "O, si ze üs tü nüz den ya da ayak la rı nı zın al tın dan
azap gön der me ye ve ya si zi par ça par ça bir bi ri ni ze kır -
dı rıp ki mi ni zin şid de ti ni ki mi ni ze tat tır ma ya güç ye ti -
ren dir." Bak, iyi ce kav ra yıp-an la ma la rı için ayet le ri na -
sıl çe şit li bi çim ler de açık lı yo ruz? (Enam Su re si, 65)
O, si zi tek bir ne fis ten ya ra tan dır. (Si zin için) Bir ka rar
(ka lış) ve ema net (ola rak ko nu luş) ye ri var dır. Kav ra ya -
bi len bir top lu luk için ayet le ri bi rer bi rer açık la dık.
(Enam Su re si, 98)
... İş te Allah, si ze ayet le ri böy le açık lar, umu lur ki ak lı -
nı zı kul la nır sı nız. (Nur Su re si, 61)
Hur ma lık la rın ve üzüm lük le rin mey ve le rin den kur duk -
la rı çar dak lar da hem sar hoş luk ve ri ci iç ki, hem gü zel
bir rı zık edin mek te si niz. Şüp he siz ak lı nı kul la na bi len
bir top lu luk için, ger çek ten bun da bir ayet var dır. (Nahl
Su re si, 67)
Ge ce yi, gün dü zü, gü ne şi ve ayı si zin em ri ni ze ver di; yıl -
dız lar da O'nun em riy le em re ha zır kı lın mış tır. Şüp he -
siz bun da, ak lı nı kul la na bi len bir top lu luk için ayet ler
var dır. (Nahl Su re si, 12)
Si ze ken di ne fis le ri niz den bir ör nek ver di: "Si ze rı zık
ola rak ver di ği miz şey ler de, sağ el le ri ni zin ma lik ol duk -
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la rı nız dan, si zin le eşit olup ken di ken di niz den kork tu -

ğu nuz gi bi ken di le rin den de kork tu ğu nuz (ve ya çe ki nip

say gı duy du ğu nuz) or tak lar var mı dır?" İş te Biz, ak lı nı

kul la na bi len bir ka vim için ayet le ri böy le bi rer bi rer

açık la rız. (Rum Su re si, 28)

(Mu sa) "Eğer ak lı nı zı kul la na bi li yor sa nız, O, do ğu nun

da, ba tı nın da ve bun lar ara sın da olan her şe yin de Rab -

bi dir" de di. (Şu ara Su re si, 28)

Si ze bir kor ku ve umut (un su ru) ola rak şim şe ği gös -

ter me si ile gök ten su in dir mek su re tiy le ölü mün den

son ra ye ri onun la di rilt me si de, O'nun ayet le rin den -

dir. Şüp he siz bun da, ak lı nı kul la na bi le cek bir ka vim

için ger çek ten ayet ler var dır. (Rum Su re si, 24)

Aklın da mertebeleri vardır. Bir insan kalbini ne kadar hırs-

tan, bencillikten temizlerse, ne kadar çok vicdanına uyarsa, o

denli Allah'a yaklaşır ve akıl sahibi olur. İnsanın dünya hayatına

bağlılığı, heva hevesini ön plana alması akledebilme özelliğini

kaybetmesine sebep olan en önemli etkenlerdir. 

İnsan Allah'a itaat ettikçe hevanın egemenliğinden kurtulur

ve aklı açılır. Buna karşın, büyük bir cehaletle hevanın ilah edi-

nilmesi, aklı öldürür. Hevanın ilahlaştırılması, insanın bütün

düşünce ve davranış sistemini nefsinin sınırsız istek ve tutkula-

rı doğrultusunda yeniden programlamasıyla, yani kendisini

büyük bir mutsuzluk ve sıkıntıya sürüklüklemesiyle kendini

gösterir.

He va nın in sa nın ben li ği ni kap la dı ğı bu du rum da kalp de mü -

hür le nir. Ya ni doğ ru ola na kar şı ka pı la rı ta ma men ka pa tı lır, ki -
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lit le nir ve kalp ar tık, dü şün me ve kav ra ma ye te ne ği ni kay be -

der, kö re lir, du yar sız la şır. Bu du rum da in san ma ne vi fonk si -

yon la rı nı ye ri ne ge ti re mez, ya ni ak le de mez ha le ge lir. 

An cak bu sü reç için de in san ak lıy la bir lik te akıl cı ve şu ur lu

de ğer len dir me ye te ne ği ni de kay bet ti ği için ak lı nın ek sil di ği ni

ve yok ol du ğu nu fark ede mez. Bu yüz den her ne ka dar akıl la -

nan bir in san bu nun far kı na var sa da, bu ola yın ter si ge çer li de -

ğil dir. Bu, ko ma da olan bir in sa nın ko ma da ol du ğu nu ya da ba -

yı lan bir in sa nın ba yıl dı ğı nı bil me me si gi bi dir. Ancak iyileşir

veya ayılırsa içinde olduğu durumu fark edebilir. 

Ku ran'da ak le de me yen in san la rın bu du ru mu şöy le ta rif

edi lir: 

İn kar eden le rin ör ne ği ba ğı rıp ça ğır ma dan baş ka bir
şey işit me yip (duy du ğu ve ya ba ğır dı ğı şe yin an la mı nı
bil me yen ve sü rek li) hay kı ran (bir hay van)ın ör ne ği gi -
bi dir. On lar, sa ğır dır lar, dil siz dir ler, kör dür ler; bun dan
do la yı akıl er di re mez ler. (Ba ka ra Suresi, 171)

“AKIL, KURAN AHLAKINA 
UYMAKLA OLUŞUR”

ADNAN OKTAR: Tabii, elhamdülillah denir, Allah’a hamd

edilecek. Allah öyle tecelli ediyor. Allah ona bir görüntü mey-

dana getiriyor. Allah öyle görünmüş oluyor ona. Yani şahsı

görmüyor o, Allah’ın ondaki tecellisini görmüş olur.

Dolayısıyla gururlanacak ne durum var orada? Zaten saydam
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bir varlık, ölümlü bir varlık, saydam ve simsiyah. Allah kafa-

mızda onu aydınlık ve ışık halinde gösteriyor, değil mi? Yani

bilmeyen kardeşlerimiz olabilir; ışık normalde bu kadar parlak

değil dışarıda, fotonlardan oluşan bir sistem, onu beynimiz ışık

olarak algılıyor. 

Kafamızda oluşuyor ışık ve renk, dışarıda yok ışık ve renk.

Dolayısıyla övüldüğünde Allah övülmüş olur, insanlar bunu

bilecekler. İkinci olarak da dini konularda sohbet eden insan-

lar görüyorum, konuşuyorlar. Sanki din anlatılırken apayrı bir

üslup; çok yapmacık, ruhaniyetli bir hava vermeye çalışıyorlar.

Adeta uçuyor, bulutlarda uçuyormuş gibi göğe bakıyor, arka-

da da bir müzik böyle kaval sesi ya da ney sesi gibi böyle, ola-

ğanüstü yapmacık, yani böyle şaşırtıcı mimikler, yapmacık

mimikler, yapmacık bir

ses tonu, garip izahlar;

ben böyle tipleri çok

gördüm. 

Çok abartılı mimikleri

var, tuluat tiyatrosu gibi.

Bakın, dikkatlice o gözle

bakın, çok acayip tipler

var. Veyahut kendine

böyle ruhani evliya hava-

sı veren tipler; mesela

göğe bakarak konuşu-

yor, aşağıda arkadan bir

ney sesi geliyor böyle
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Peygamberimiz (sav)’i anlatıyor. Kardeşim sen akılcı, dümdüz

anlatsana. Yani niçin böyle bir şeye gerek var? Niçin öyle bir

özel bir konsantrasyona ihtiyaç oluyor? 

Kuran bize aklı verir, akıl Kuran’dan kaynaklanır.

Dünyanın aklıdır Kuran. İnsanın aklı da Kuran’dır. Akıllı

insan dediğimizde, zeki insanın Kuran’a tabi olmasına

denir akıllı diye. Zeki insan, çok zeki insan Kuran’a tabi oldu-

ğunda akıllı olmuş olur. Ama tabii zeka an an yaratılır, adam

yani böyle anadan doğma zeki olmaz, her an zeka yaratılır. Akıl

da her an yaratılır. Yani sabit akıl yoktur insanda. (Mavi

Karadeniz TV röportajından, 26 Ocak 2010)
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AKIL VE DUY GU SAL LIK

A k lı ör ten et ken le rin en önem li le rin den bi ri, duy gu sal lık,

ya da di ğer adıy la ro man tizm dir. Bu, son de re ce teh li ke li

ve za rar lı bir ruh ha li dir ve pek çok in sa nı ak let mek ten alı ko -

yar. 

Duy gu sal lık, in san duy gu la rı nın ak lın de ne ti mi ni aş ma sı ve

ak lı ge ri de bı ra ka rak in sa nın kont ro lü nü ele al ma sı dır. Duy gu -

sal bir in san, hiç bir akıl cı tu tar lı lı ğı ol ma yan şey le ri sırf duy gu -

la rı nın esi ri ol du ğu için ya pa bi lir. Oy sa mü min, duy gu la rı nı ak -

la gö re yön len di rir ve dü zen ler.

Ör ne ğin, sev gi kav ra mı nın, bir duy gu sal bir de akıl cı şek li

ola bi lir. Duy gu sal sev gi bes le yen in san, se vil me ye as la la yık ol -

ma yan in san la ra ya da nes ne le re sev gi du yar. Halk ara sın da ki

"ara besk" kül tü rün de yer alan sev gi kav ra mı bu nun en açık ör -

ne ği dir; bu kül tür de ken di si ne acı çek ti ren, ken di si ne de ğer

ver me yen in san la rın se vil me si man tı ğı yer al mak ta dır.

Bu na kar şın mü mi nin sev gi si ta ma men ak lı na gö re dir. Sev di -

ği in sa nı, on da ki gü zel özel lik le ri -ki bu özel lik ler Ku ran'da bil -

di ri len "iman ala met le ri" ya da "mü min özel lik le ri"dir- araş tı rıp

gö re rek se ver. Se vil me ye la yık ol ma yan bir ki şi ye ise as la sev -

gi bes le mez. 
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Ku ran'da duy gu sal sev gi nin teh li ke si ne sık sık dik kat çe kil -

mek te dir. Müm te hi ne Su re si'nde Allah şöy le bu yur mak ta dır:

Ey iman eden ler, be nim de düş ma nım, si zin de düş ma -

nı nız olan la rı ve li ler edin me yin. Siz on la ra kar şı sev gi

yö nel ti yor su nuz; oy sa on lar hak tan si ze ge le ni in kar et -

miş ler, Rab bi niz olan Allah'a inan ma nız dan do la yı el çi -

yi de, si zi de (yurt la rı nız dan) sü rüp-çı kar mış lar dır. Eğer

siz, Be nim yo lum da cehd et mek (ça ba har ca mak) ve

Be nim rı za mı ara mak ama cıy la çık mış sa nız (na sıl) on -

la ra kar şı hâ lâ sev gi giz li yor su nuz? Ben, si zin giz le dik le -

ri ni zi ve açı ğa vur duk la rı nı zı bi li rim. Kim siz den bu nu

ya par sa, ar tık o, el bet te yo lun or ta sın dan şa şı rıp-sap -

mış olur.

Eğer si zi ele ge çi re cek olur lar sa, si ze düş man ke si lir ler,

el le ri ni ve dil le ri ni kö tü lük le si ze uza tır lar. On lar si zin

in kar et me ni zi iç ten ar zu et miş ler dir...

İb ra him ve onun la bir lik te olan lar da si ze gü zel bir ör -

nek var dır. Ha ni ken di ka vim le ri ne de miş ler di ki: "Biz,

siz ler den ve Allah'ın dı şın da tap tık la rı nız dan ger çek ten

uza ğız. Si zi (ar tık) ta nı ma yıp-in kar et tik. Si zin le ara -

mız da, siz Allah'a bir ola rak iman edin ce ye ka dar ebe -

di bir düş man lık ve bir kin baş gös ter miş tir"... (Müm te -

hi ne Su re si, 1-4)

Ayetlerde bildirilen, "Siz on la ra kar şı sev gi yö nel ti yor -

su nuz; oy sa on lar hak tan si ze ge le ni in kar et miş ler,

Rab bi niz olan Allah'a inan ma nız dan do la yı el çi yi de,

si zi de (yurt la rı nız dan) sü rüp-çı kar mış lar dır" ifa de siy le

el çi ye düş man ko nu mun da ki bi ri si ne sev gi gös ter me nin akıl dı -

şı ol du ğu bil di ril mek te dir. 
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Bu du rum da böy le ki şi le re sev gi gös ter me nin tek bir açık la -

ma sı var dır: Duy gu sal lık. 

Bu tehlike başka ayetlerde de bildirilir. Örneğin, Hz. Nuh

(as), tufandan kurtulmak için Allah'a sığınmayan oğlunun

bağışlanmasını Allah'tan dilemiş, oysa Allah, Hz. Nuh (as)'a

oğlunun inkarcılardan olduğunu ve ona sevgi duymaması

gerektiğini vahyetmiştir:
(Ge mi) On lar la dağ lar gi bi dal ga(lar) için de yü zü yor ken
Nuh, bir ke na ra çe kil miş olan oğ lu na ses len di: "Ey oğ -
lum, bi zim le bir lik te bin ve ka fir ler le bir lik te ol ma."
(Oğ lu) De di ki: "Ben bir da ğa sı ğı na ca ğım, o be ni su dan
ko rur." De di ki: "Bu gün Allah'ın em rin den, esir ge yen
olan (Allah)dan baş ka bir ko ru yu cu yok tur." Ve iki si nin
ara sı na dal ga gir di, böy le ce o da bo ğu lan lar dan ol du...
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 le rin 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 (yap mış tır). 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." 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, 42-47)

Akıl, ancak güzel ahlaklı yani sevilmeye layık insanları sev-

meyi gerektirmektedir. Dolayısıyla bir mümin için Allah'ı ya

da hükümlerini tanımayan bir kişinin sevilmesi mümkün

değildir. Böyle bir sevgi, ancak cahiliye kültüründen kaynak-

lanan duygusal bir sevgi olabilir. Ancak burada şu hususu da

belirtmekte yarar vardır: Müminlerin inkar edenlere karşı
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sevgi duymamaları, bu insanlara karşı katı davranmaları anla-

mına gelmez. Allah, müminlere tüm insanlara karşı şefkatle

ve merhametle yaklaşmayı emretmiştir. Hangi düşünceden

hangi inançtan olursa olsun, mümin karşısındaki kişiye neza-

ketle davranmalı, bu kişilerin hakkını ve hukukunu en adil

şekilde korumalıdır.  

Hz. Nuh (as) ve Hz. Lut (as)'ın eşleri de inkar etmişler ve

Allah'ın azabıyla cezalandırılmışlardır. Hz. Lut (as)'ın içinde bulun-

duğu sapkın kavim helak edilmiştir. Helaktan önce Hz. Lut (as)'a

gelen melekler, ona gece şehri terk etmesi, ancak eşini geride

bırakması gerektiğini bildirmişler, Hz. Lut (as) da hiç tereddütsüz

buna uymuştur. Bu olay ayette şöyle haber verilmektedir:

(El çi ler) De di ler ki: "Ey Lut, biz Rab bi nin el çi le ri yiz.
On lar sa na ke sin ola rak ula şa maz lar. Ge ce nin bir par -
ça sın da ai len le bir lik te yü rü (yo la çık). Sa kın, hiç bi ri niz
dö nüp ar ka sı na bak ma sın; fa kat se nin ka rın baş ka. Çün -
kü on la ra isa bet ede cek olan, ona da isa bet ede cek tir.
On la ra va'do lu nan (azap) sa bah vak ti dir. Sa bah da ya -
kın de ğil mi?" (Hud Su re si, 81)

Hz. Lut (as), Allah'ın ver di ği hük me tam ita at et miş tir. Ör -

nek mü min tav rı bu dur. Allah bir aye tin de şöy le bu yur mak ta -

dır:

Allah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top -
lu luk) bu la maz sın ki, Allah'a ve el çi si ne baş kal dı ran
kim se ler le bir sev gi (ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar;
bun lar, is ter ba ba la rı, is ter ço cuk la rı, is ter kar deş le ri,
is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı) ol sun. On lar, öy le kim -
se ler dir ki, (Allah) kalp le ri ne ima nı yaz mış ve on la rı
Ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la rın -
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dan ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz
ola rak ka la cak lar dır. Allah, on lar dan ra zı ol muş, on lar
da O'ndan ra zı ol muş lar dır. İş te on lar, Allah'ın fır ka sı -
dır. Dik kat edin; şüp he siz Allah'ın fır ka sı olan lar, fe lah
(umut la rı nı ger çek leş ti rip kur tu luş) bu lan la rın ta ken di -
le ri dir. (Mü ca de le Su re si, 22)

Müminlerin duygusallıktan uzak davranmalarının sırrı, sahip

oldukları gerçek sevgi anlayışıdır. Bir ayet te, mü min le rin sev gi an -

la yı şıy la in kar cı la rın sev gi an la yı şı ara sın da ki fark şöy le an la tı lır: 

İn san lar için de, Allah'tan baş ka sı nı "eş ve or tak" tu tan -
lar var dır ki, on lar (bun la rı), Allah'ı se ver gi bi se ver ler.
İman eden le rin ise Allah'a olan sev gi le ri da ha güç lü dür.
O zul me den ler, aza ba uğ ra ya cak la rı za man, mu hak kak
bü tün kuv ve tin tü müy le Allah'ın ol du ğu nu ve Allah'ın
ve re ce ği aza bın ger çek ten şid det li ol du ğu nu bir bil se -
ler di. (Ba ka ra Su re si, 165)

Ayette ifade edildiği gibi, müminler gerçekte Allah'ı severler.

İnsanlara olan sevgileri bunun bir yansımasıdır. Müminler, iman

edenleri severler çünkü onlar Allah'ın emrettiği ahlakı yaşayan

kimselerdir. İnkar edenler ise, hevalarına uymuş, Allah'tan

uzaklaşmışlardır. İnkarcılar ise her varlığı, her nesneyi Allah'tan

bağımsız müstakil bir varlık zanneder ve bu yanılgıları nedeniy-

le her birine müstakil bağlılık duyarlar. Bu durum ayette bildi-

rildiği gibi "Allah'a ortak koşmak", yani putperestliktir. 

Müminlerin duygusal olmamaları gerektiğini bildiren başka

örnekler de vardır. Hz. Musa (as)'ın annesinin gelen vahiy üze-

rine bebeği tereddütsüz suya bırakması (Kasas Suresi, 7),

müminlerin öfkelerini yenmeleri (Al-i İmran Suresi, 134), sev-

dikleri şeyi infak etmeleri (Al-i İmran Suresi, 92); başlarına
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gelen hiçbir şeye üzülmemeleri (Hadid Suresi, 23) gibi pek çok

örnek vardır. Bunlar, müminlerin kendi duygusal saplantılarına

göre değil, Allah'ın emir ve rızasına göre davranmaları gerek-

tiğine dair örneklerdir. 

Ancak bu noktada bir yanlış anlamaya kapılmamak gerekir:

Duygusal olmamak, duygusuz olmak demek değildir. Aksine

müminler içli insanlardır. Kuran'da Hz. İbrahim (as)'ın "çok

duygulu, yumuşak huylu" (Tevbe Suresi, 114) olduğu haber

verilir. Yanlış olan, cahiliye kültüründen kaynaklanan, olumsuz

duygusallıktır. Bu, duyguların aklın önüne geçmesi ve insanı dinin

gerektirdiği yapıdan dışarı çıkarmasıyla gerçekleşir. Buradaki

duygu, ruhtan değil, nefisten gelen olumsuz bir duygudur. 

Toplumda bunun farklı örnekleri görülebilir. Genç kız duy-

gusallığı bunlardan biridir. Bu kültürde çarpık bir sevgi anlayışı

vardır. Sevdiği insanın ruhunu, karakterini değil imajını sever.

Örneğin, "romantik serseri" ya da "beyaz atlı prens" gibi belir-

li kalıplar vardır. Burada sevilen, o insanın ahlakı, karakteri

değil cahiliye toplumlarında kabul gören bu gibi yanlış imajlar-

dır. Bu da cahiliye toplumunun verdiği telkinden kaynaklanır.

Bunun yanında başka duygusallık örnekleri de gözlemlenebi-

lir. Melankolik, arabesk kültür gibi. Bu kültürde acıdan garip

bir zevk alınır. Dert, ızdırap, üzüntü çekmek zevkli bir şeymiş

gibi algılanır. Çoğu kişi sigaraya bu kültürün etkisiyle başlar. Bu

son derece zararlı alışkanlık tamamen telkinden kaynaklanır.

Bu konuda yapılan filmlere, kliplere özenilir. 

Buraya kadar verdiğimiz birkaç örnekte de görüldüğü gibi

duygusal ruh halinin aslında hiçbir mantığı yoktur. Bu düşünen

her insanın kolaylıkla anlayabileceği bir gerçektir.
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“MÜMİNLERİN SEVGİSİ VE EVLİLİĞİ 
ALLAH RIZASI İÇİNDİR”

ADNAN OKTAR: Olabilir bu tip insanlar, aklı fikri evlilik-

te olan tipler çoktur. "Adın ne?" dersen "evlilik, koca" der.

Çünkü kocası olması onun için bütün hayatını garanti altına

alması demektir. Sosyal sigortaların en yüksek dereceden bir

insana sunduğu sigorta hizmeti ne ise, onu sunduğunu düşü-

nüyor. Çünkü onu yedirecek, içirecek, gezdirecek, ona para

verecek, hastalığında tedavisini yaptıracak. O da ona cinselliği-

ni sunmuş olacak. Yani böyle bir anlaşma. Bu samimi bir

Müslümanın, Allah’tan korkanın yapacağı bir karakter

değildir, bir kişilik değildir. Müslüman Allah’ın tecellisi-

ni görmek için, ahirette arkadaşı olması için evlenir bir

insanla. Hayat arkadaşını seçer. Ahiretliktir. Dünyada kaç

günlük bir hayat var ki de evleniyorsun? Ne kadar kalıyorsun
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burada? Ahiretliğini seçmek için insan evlenir. İnşaAllah.

Ve dünyada da Allah’a yakınlığına vesile olması için,

Allah’ın tecellisini görmek için evlenir insan. Ve asil

amaçlı olur. Para karşılığı, çıkar amacıyla, kendine baktırt-

mak, besletmek, sigortalı gibi olması amacıyla, hasebiyle bunu

yapmaz. Bu çok küçük düşürücü. Dolayısıyla bir Müslüman

kızın akşama kadar koca peşinde olması, gelinlikçilerde, şura-

da burada vaktini kaybetmesi değil de, Kuran’ın, İslam ahlakı-

nın dünyaya hakim olması, İslam ahlakının bütün dünyaya nuru-

nu ışığını saçması için gayret etmesi gerekir. Fakat böyle vaka-

lar da var tabii... Tabii çok küçük düşürücü. 

Bir de bunu yaparken, mesela bir genç birisiyle tanışıyor,

görüşüyor. Onu kandırmak için çok samimiyetsiz yalanlar söy-

lüyorlar. İlk gördüğünde çarpıldığını, böyle bir şeyle hiç karşı-

laşmadığını, ilk defa başına geldiğini, olayın onun tahmin etme-

diği şekilde geliştiğini… Halbuki adama bakıyor, iki ayağı var,

iki kolu var, bir sakatlığı yok, maaşı da yerinde, arabası var,

yani bakabilecek konumda, rahat edebileceği konumda. Aklına

yatıyor, olay bu. Teknik gözle bakıyor. Zaten onlar diyorlar,

mantık evliliği yaptığını söylüyor, mantık evliliği. 

Aşk evliliklerinin özelliği arabanın çok iyi olmasından kay-

naklanıyor genellikle, aşkın şiddetlenmesine sebep oluyor. Evin

çok iyi olması, paranın çok iyi olması, bir de damat adayı da

tam onun dengiyse yani kendi kafasına göre, eli yüzü düzgün-

se tamam. Ama imani yönü, Kurani yönü, takva yönü, ihlas ve

samimiyet yönü, o tamamen bir kenarda oluyor. Yani onu esas

almıyorlar. Bu Allah’a karşı oynanmış bir oyun olmuş oluyor.
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O zaman Allah, onun arabasını onun başına bela ediyor. Evini

başına bela ediyor. Ev, onun için hapishaneye dönüyor. Araba,

hapishane aracı gibi oluyor onun için, sıkıcı bir hale geliyor.

Adam onun başında bir gardiyan gibi oluyor. Yani gardiyanları

tenzih ederim de, cezaevinde olan bir insanın devletin memu-

ru gardiyanla karşı karşıya olması ayrıdır, o güzeldir, gardiyan-

lar yardımcı olan insanlardır. Ama bir de zulüm gardiyanı var-

dır, azap gardiyanı vardır. Bu zulüm ve azap gardiyanına dönü-

şüyor. Yani her gördüğünde ondan sıkılıyor, rahatsız oluyor.

Elinin yüzünün düzgün olması artık onu ilgilendirmiyor. Yani o

öfke, o nefret meydana geldiğinde istediği kadar güzel olsun,

artık o nefretten ve öfkeden kurtulamaz. 

Nitekim mesela sanatçılar evleniyorlar, Avrupa’da vs.

Delikanlıya bakıyorsun hakikaten yakışıklı, boy, pos, para pul

şöhret hepsi var. Kadın aynı şekilde. Para, pul, şöhret, güzellik,

estetik her şey mükemmel. Evleniyorlar daha iki ay geçmeden

boşanmak istiyorlar. Bir nefret oluşuyor, demek ki onun tipin-

den bir rahatlık ve zevk, hoşnutluk alamıyor, Allah’ın rızasını

aramazsa. Çünkü ona çok itici olur, eli, yüzü, eti, kemiği her

şeyi ona itici gelmeye başlar, ondan kurtulamaz. Sesi de itici

gelir. Konuşmaları itici gelir, istediği kadar güzel olsun. İstediği

kadar boylu poslu olsun hiç fark etmez, çok rahatsız edici

gelir. Evi istediği kadar güzel olsun ona cehennem gibi gelir, o

eve girmek istemez. Arabası da çok rahatsız eder. O yüzden

tahammül edemedikleri için boşanmak istiyorlar. Kökeninde

bu oluyor. Ama Allah rızası için insan sevdiğinde, sevdi-

ğinin her şeyi ona güzel gelir. Yemesi, içmesi, oturma-
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sı, kalkması, konuşması, mimikleri. Her şeyinde

Allah’ın tecellisini gördüğü için ondan çok derin zevk

alır, hoşnut olur, bıkmaz. Bilakis sevgisi her an daha da

artar, her yıl, her hafta daha da sevgisi artar. Bu tarz

sevgi anlayışında da ilk heyecanı yani o çıkardan kaynaklanan

heyacanı, hevesi, ilk gün mesela yüz ise, ikinci günün akşamı

bire düşmüş oluyor. Ondan sonra 0,01... 0,000 işte öyle

devam ediyor. Ve dayanılmaz noktaya geldiğinde nefret,

boşanmaya gidiyorlar. Birçoğunda böyle. Ama daha başında

zaten biliyor onun başına geleceğini, diyor ki, "eğer boşanırsan

şu kadar para vereceksin, şu kadar ev vereceksin, şu kadar bil-

mem ne yapacaksın." İki taraf da birbirlerini böyle bağlayacak

bir sistem kuruyorlar başlangıçta. Birbirlerine oyun oynaya-

caklarından emin oluyor bir kısmı. Yani bir fenalık yapacağın-

dan emin oluyor. 

Hepsi böyledir diyemem tabii, yani böyle tedbir alan insan-

lar için konuşuyoruz. Hepsi böyle demem ama, benim dedik-

lerim kendilerini biliyorlar. Peki bunu bile bile bir adam karşı-

sındakine nasıl sevgi duysun? Nasıl değer versin? Çünkü sev-

mek için bir kere değer vermek gerekiyor, ciddi şekilde değer

vermen lazım, çok değer vermen, çok saygı duyman gerekir,

şefkat duyman lazım. Ne değer veriyor, ne saygı duyuyor, ne

şefkat duyuyor. O zaman Allah nefreti geliştiriyor içinde, daya-

nılmaz bir nefrete dönüşür. Onun için bir Müslüman delikanlı

için de çok kızdırıcı, mesela kapalı bir genç kızın bir an önce

karşısındakini hemen böyle müflisten mal kaçırır gibi kandır-

maya çalışması, bir de sahte izahlarla, sahte anlatımlarla onu

ömür boyu kendine hizmetçi etmek için mahkum etmeye
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çalışması çok çirkin. Ömür boyu fikren mücadele etmek,

ömür boyu Allah’ın dinine yardımcı olmak için, ahiret-

liğini seçmek için, Allah’ın tecellisini görmek için,

Allah’ın rızasının en çoğunu arayarak insan evlenebilir.

Bakın, Allah’ın rızasını arayarak değil sadece, Allah’ın

rızasının en çoğunu arayarak. Çünkü orada her türlü ken-

dini kandırabilir. Mesela, "kapalı bir kız aldım" diyor. Tamam

niçin? "Bu sağlam, her yönden sağlam hissediliyor, başörtüsün-

den dolayı" diyor. 

Bir kere sağlamlık imanla ilgilidir, akılla ilgilidir, takvayla ve

samimiyetle ilgilidir ve Allah’a hizmetle ilgilidir. Yani icraatıyla

anlaşılır... O yüzden doğrudan tavrına, samimi hayatına dikkat

etmek lazım. Candanlığına ve hedeflerine dikkat etmek lazım.

Kafayı gelinliğe, eve, arabaya, şuna buna bozduysa, burada bir

anormallik vardır. İslam alemi fokur fokur kaynıyor,

Müslümanlar perişan durumda, İslam’ı savunmaya kalkanların

konumunu da görüyor. Mehdi (as)’ın gelişini örtmek için neler

konuşuyorlar. Hz. İsa (as)’ın gelişini örtmek için ve bu büyük

müjdeyi, bu güzellik olan, Allah’tan nimet olan konuyu, bir

nimeti kapatmak için neler yaptıklarını da görüyorlar. Böyle bir

konumda Irak’ın ne halde olduğunu görerek, Afganistan’ın ne

halde olduğunu görerek, dünyadaki Müslümanların ne halde

olduğunu görerek, daha hala suskun kalmaları ve gelinliğinin,

arabasının, evinin, kıyafetinin, lüksünün peşinde olması, yazlığı-

nın peşinde olması tabii ki insanda rahatsızlık meydana getirir.

Evliliğin tek amacının Allah’ın rızasının en çoğu olması

gerekir. İnşaAllah. (Kaçkar TV röportajından, 22 Nisan 2010)
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AK LIN KAY NAK LA RI

A k lın, ki mle re ver il di ği Ku ran ayet le rin de ha ber ve ril -

mek te dir. Bu na gö re, ak lın en bü yük kay na ğı Allah kor -

ku su dur. Bir ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

Ey iman eden ler, Allah'tan kor kup-sa kı nır sa nız, si ze
doğ ru yu yan lış tan ayı ran bir nur ve an la yış (fur kan) ve -
rir, kö tü lük le ri ni zi ör ter ve si zi ba ğış lar. Allah bü yük
fazl sa hi bi dir. (En fal Su re si, 29)

Allah'tan kork mak Allah'ın sı fat la rı nı ve ahi ret gü nü nü kav -

ra ya bil mek le baş lar ve Allah kor ku suy la iyiy le kö tü yü ayırt

ede cek bir an la yış ge lir. İyiy le kö tü yü ayırt ede cek bu an la yış,

"fe ra set" ola rak ad lan dı rı lır. Bu özel lik Allah kor ku su nun kalp -

le ri Allah'ın zik ri ne kar şı yu mu şat ma sı nın do ğal so nu cu ola rak

olu şur:

Allah, mü te şa bih (ben zeş me li), iki şer li bir ki tap ola rak
sö zün en gü ze li ni in dir di. Rab le ri ne kar şı iç le ri tit re ye -
rek-kor kan la rın O'ndan de ri le ri ür pe rir. Son ra on la rın
de ri le ri ve kalp le ri Allah'ın zik ri ne (kar şı) yu mu şar-ya -
tı şır. İş te bu, Allah'ın yol gös ter me si dir, onun la di le di ği -
ni hi da ye te er di rir. Allah, ki mi sap tı rır sa, ar tık onun
için de bir yol gös te ri ci yok tur. (Zü mer Su re si, 23) 

İn sa nın için de ki Allah kor ku su nun art ma sı için ça ba la ma sı
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ge re kir. Bu nun için dua et me li, Allah'ın gü cü, bü yük lü ğü, aza -

bı hak kın da dü şün me li, kav ra ma ya ça lış ma lı dır. Ayet te Allah

şöy le bu yur mak ta dır:

Öy ley se güç ye ti re bil di ği niz ka dar Allah'tan kor kup-sa -
kı nın, din le yin ve ita at edin. Ken di nef si ni ze ha yır (en
bü yük ya rar) ol mak üze re in fak ta bu lu nun. Kim nef si -
nin ben cil-tut ku la rın dan (ya da cim ri tu tu mun dan) ko -
ru nur sa; iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (Te ga -
bün Su re si, 16)

İyiyle kötüyü ayırt edecek bir anlayışa sahip olmak aklını kul-

lanabilen bir insan olmanın göstergesidir. Aklını kullanabilen

bir insanda ise derin bir kavrayış özelliği görürüz. Bu kavrayıp

anlama yeteneğine "basiret" denir. Basiret kelimesi, Arapça'da

görme fiilinden gelir, ancak anlamı normal görmeden farklıdır.

Basiretsiz bir kişinin durumu ise, ayette "kalpleri üzerine

onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar koyduk"

şeklinde haber verilir:

Ve on la rın kalp le ri üze ri ne, onu kav ra yıp an la ma la rı nı
en gel le yen ka buk lar, ku lak la rı na da bir ağır lık koy duk.
Sen Ku ran'da sa de ce Rab bi ni "bir ve tek" (İlah ola rak)
an dı ğın za man, 'nef ret le ka çar va zi yet te' ge ri sin ge ri ye
gi der ler. (İs ra Su re si, 46)

Ayette yer alan "kav ra yıp-an la ma" ifa de si ol duk ça önem li dir.

İn kar cı la rın ger çek le ri kav ra ya ma dık la rı, da ha pek çok ayet te

bil di ri lir. Bu, şu nu gös ter mek te dir: İn kar cı lar, mü min ler ta ra fın -

dan ken di le ri ne an la tı lan ger çek le ri al gı la ya bil mek te (ya ni ses

ola rak du ya bil mek te), an cak al gı la dık la rı bu an la tı mın an la mı nı

ve içe ri ği ni kav ra ya ma mak ta dır lar. Bu, bir tür sar hoş luk, bir tür

bi linç kay ma sı dır ve me ta fi zik bir ger çek tir. Allah, in kar cı la rın
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kalp le ri üze rin de, kav ra ma la rı nı en gel le yen bir "per de" ol du ğu -

nu da şöy le bil di rir:

Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri öğüt le ha tır la tıl dı ğı za man,
sırt çe vi ren ve el le ri nin ön den gön der dik le ri (amel le -
ri)ni unu tan dan da ha za lim kim dir? Biz ger çek ten, kalp -
le ri üze ri ne onu kav ra yıp an la ma la rı nı en gel le yen bir
per de (ger dik), ku lak la rı na bir ağır lık koy duk. Sen on la -
rı hi da ye te ça ğır san bi le, on lar son su za ka dar as la hi da -
yet bu la maz lar. (Kehf Su re si, 57)

İnkarcılar da kimi zaman, müminler tarafından kendilerine

tebliğ edilen dini anlamadıklarını itiraf ederler. Ayette haber

verildiği üzere, kendilerini Allah'ın hükümlerine davet eden

Hz. Şuayb (as)'a karşı, "... Se nin söy le dik le ri nin ço ğu nu biz

'kav ra yıp an la mı yo ruz'. Doğ ru su biz se ni içi miz de za yıf

bi ri gö rü yo ruz. Eğer ya kın-çev ren ol ma say dı, ger çek ten

se ni ta şa tu tar-öl dü rür dük. Sen bi ze kar şı güç lü ve üs -

tün de ğil sin" (Hud Su re si, 91) di yen in kar cı Med yen hal kı bu

ör nek ler den bi ri dir. 

Eğer bir in sa nın kal bi üze rin de per de var sa ve Allah onun an -

la yı şı nı elin den al dıy sa, ar tık onu doğ ru yo la çe vir mek, Allah'ın

di le me si dı şın da, müm kün de ğil dir. Ku ran'da, bu ko nu  şöy le

ha ber ve ri lir:

On lar dan se ni din le ye cek ler var dır. Ama hiç duy ma yan
-sa ğır la ra -üs te lik hiç akıl la rı er mi yor sa- sen mi du yu ra -
cak sın? Ve sa na ba ka cak olan lar var dır. Ama kör olan -
la rı -üs te lik ba si ret le ri de yok sa- sen mi doğ ru yo la ulaş -
tı ra cak sın? (Yu nus Su re si, 42-43)

Do la yı sıy la ima na yö ne le cek olan lar, an cak ak la ve ba si re te
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sa hip olan  kim se ler dir. Ni te kim mü min ler de "bir ba si ret üze -

re" teb liğ yap mak la so rum lu dur lar:
De ki: "Bu, be nim yo lum dur. Bir ba si ret üze re Allah'a
da vet ede rim; ben ve ba na uyan lar da. Ve Allah'ı ten zih
ede rim, ben müş rik ler den de ği lim." (Yu suf Su re si, 108)

Bir baş ka ayet te ise şöy le de nir:
Ger çek şu ki si ze Rab bi niz den ba si ret ler gel miş tir. Kim
ba si ret le-gö rür se ken di le hi ne, kim de kör olur sa (gör -
mek is te mez se) ken di aley hi ne dir. Ben si zin üze ri niz de
gö zet le yi ci de ği lim. (Enam Su re si, 104)

İnkarcılar gerçek akla ve derin bir kavrayışa sahip olmadık-

larından dolayı, Allah yolundan sapmalarının onlar için ne

kadar büyk bir kayıp olduğunu anlayamazlar. Oysa bu davra-

nışlarıyla cehennemi seçmektedirler. Ne var ki bu durumda

dahi şuursuzca alaycı tavırlarını sürdürürler. Bu kişiler dünya-

daki bu çirkin ahlaklarından ötürü, ahirette sonsuz bir piş-

manlık yaşayacaklardır. Allah ayetlerinde söz konusu kişilerin

durumunu şöyle haber vermektedir:
Allah'ın el çi si ne mu ha lif ola rak (sa vaş tan) ge ri ka lan lar
otu rup-kal ma la rı na se vin di ler ve Allah yo lun da mal la -
rıy la ve can la rıy la cehd etmeyi (çaba harcamayı) çir kin
gö re rek: "Bu sı cak ta (sa va şa) çık ma yın" de di ler. De ki:
"Ce hen nem ate şi nin sı cak lı ğı da ha şid det li dir." Bir kav -
ra yıp-an la sa lar dı. (Tev be Su re si, 81)
"Allah'a iman edin, O'nun el çi si ile ci ha da çı kın" di ye bir
sû re in di ril di ği za man on lar dan ser vet sa hi bi olan lar,
sen den izin is te yip: "Bi zi bı ra kı ver, otu ran lar la bir lik te
ola lım" de di ler. (Sa vaş tan) Ge ri ka lan lar la bir lik te ol -
ma yı seç ti ler. On la rın kalp le ri mü hür len miş tir. Bun dan
do la yı kav ra yıp-an la maz lar. (Tev be Su re si, 86-87)
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GAF LET HA Lİ VE 
DİK KAT

İ n kar cı la rın kav ra ma ye te ne ği nin ek sik ol du ğu Ku ran'da

açık la nır ken bu ki şi le rin için de bu lun duk la rı ha lin "gaf let"

ha li ol du ğu  ha ber ve ri lir. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

An dol sun, ce hen nem için cin ler den ve in san lar dan çok
sa yı da ki şi ya rat tık (ha zır la dık). Kalp le ri var dır bu nun la
kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu nun la gör mez ler,
ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar
gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan -
lar dır. (Araf Su re si, 179)
On lar, Allah'ın, kalp le ri ni, ku lak la rı nı ve göz le ri ni mü -
hür le di ği kim se ler dir. Ga fil olan lar on la rın ta ken di le -
ri dir. (Nahl Su re si, 108)

Gaflet halinde bulunan kişi düştüğü yanlışlığı kavramaktan

ziyade bu hatalı durumu görmeme ya da elinden geldiğince

küçük gösterme gayreti ve uğraşı içindedir. Bu çirkin tutum ve

ısrar, hevanın aklın önünde bir perde oluşturarak nefsini temi-

ze çıkarma gayretidir. "Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir

basirettir. Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile"

(Kıyamet Suresi, 14-15) ayetlerinde bildirildiği gibi, bir insanın

124



mazeretler öne sürerek gerçeklerden kaçması da söz konusu

değildir. Mazeretler sadece heva ve heves doğrultusunda öne

sürülen bu gevşek yapıyı örtbas etmeye yönelik çabalardır.

Kuran'da, bu göstermelik mazeretlerin örnekleri haber veril-

miştir:

Oy sa on lar bir ti ca ret ya da bir eğ len ce gör dük le ri za -
man, ona sö kün et ti ler ve se ni ayak ta bı rak tı lar. De ki:
"Allah'ın Ka tın da bu lu nan, eğ len ce den ve ti ca ret ten da -
ha ha yır lı dır. Allah, rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır. (Cu -
ma Su re si, 11)

Mazeretler öne sürmektense yapılan yanlışlık kavranmaya

çalışılsa içinde bulunulan gaflet halinden kurtulmak mümkün-

dür. Fakat mazeretlerindeki bu ısrarlı tutum kişiyi doğru yol-

dan sapma aşamasına götürebilir. Allah insanların gaflet içinde-

ki ruh halini ve bu kişilerin ahirette yaşayacakları pişmanlığı

Kuran'da şöyle haber vermiştir:

İn san la rı sor gu la ma (za ma nı) yak laş tı, ken di le ri ise gaf -
let için de yüz çe vi ri yor lar. (En bi ya Su re si, 1)
Ger çek olan vaat yak laş mış tır, iş te o za man, in kar
eden le rin göz le ri yu va la rın dan fır la ya cak: "Ey vah lar bi -
ze, biz bun dan tam bir gaf let için dey dik, ha yır, biz ler
za lim kim se ler dik" (di ye cek ler). (En bi ya Su re si, 97)
Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne
dua eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı)
sü sü nü is te ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni
Bi zi zik ret mek ten gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di "is tek
ve tut ku la rı na (he va sı na)" uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de -
ne ita at et me. (Kehf Su re si, 28)

125

Harun Yahya (Adnan Oktar)



İn kar cı la rın için de bu lun duk la rı gaf let ha li ne kar şın, mü min -

ler can lı, uya nık ve dik kat li olur lar. 

Dik kat, ön ce lik le, Allah'ın her şe yi sa rıp-ku şat tı ğı, in sa nın

her şe yi ni bil di ği ve ahi ret te in sa nı he sa ba çe ke ce ği üze ri ne yo -

ğun laş tı rıl ma lı dır. Bu dik ka ti el de eden bir mü min, dış dün ya -

da ki tüm nes ne le re, tüm olay la ra kar şı son de re ce dik kat li, son

de re ce uya nık olur. Çün kü Allah her şe yi sa rıp ku şat mış tır,

her şey Allah'ın em ri ve il mi ile ger çek leş mek te dir. Her ola yın,

her ge liş me nin bir an la mı, bir hik me ti var dır. Mü min, dik ka ti ni

ayak ta tu ta rak, bu an lam la rı, hik met le ri ya ka lar. Olay la rın in ce

nok ta la rı nı, gi rift ta raf la rı nı kav rar. 

Bu na kar şın in kar cı lar böy le bir dik ka te sa hip ola maz lar.

Olay la rın bir amaç ve hik met doğ rul tu sun da ge liş ti ği ni bil me -

dik le rin den do la yı, dış dün ya ya kar şı ço ğu kez umur suz, vur -

dum duy maz bir ta vır ta kı nır lar. An cak ken di çı kar la rı nı il gi len -

di ren ko nu la ra il gi gös te rir ler ki, bu da olay la rın an cak bir kıs -

mıy la il gi len me le riy le so nuç la nır. Bu du rum da ger çek le ri tam

ola rak kav ra ya maz lar ve ço ğu kez yan lış so nuç la ra va rır lar.

Dik ka tin fark lı yön le ri var dır. Olay lar dan ders al mak, öğüt

alıp dü şü ne bil mek, çev re miz de ki de lil le ri al gı la ya bil mek, bir ya

da bir kaç son ra ki aşa ma yı he sap la ya rak ha re ket et mek dik ka -

tin gös ter ge le rin den dir. 

Mü min, son de re ce uya nık dik kat li ve can lı ol ma lı dır. Bez gin,

umur suz, can sız, boş ver miş bir ruh ha li, mü min le rin de ğil, an -

cak in kar cı la rın ya şa ya bi le ce ği bir özel lik tir. Mü min, hem ken -

di son de re ce can lı, şevk li, atak olur, hem de di ğer mü min le ri

bu yön de teş vik eder, can lan dı rır. 
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“ALLAH RIZASINA UYGUN HAREKET EDEN 
KİŞİ, GAFLETTEN DE DÜNYEVİ ENDİŞELERDEN 
DE KURTULUR”

ADNAN OKTAR: İnsanın çıkarlarıyla, mantığıyla vic-

danı çatıştığında eğer insan çıkarlarını tercih ederse,

mantığını tercih ederse bu nefs demektir. Nefsini tercih

ediyor demektir. Biz daima haktan yana, doğrudan yana

olmak durumundayız. Mesela bir insan var acı çekiyor ve

rahatsız, bizim bunu kurtarma imkanımız var, ama bu bize paha-

lıya mal olacak. İnsanlar bundan kaçınıyorlar. Mantık olarak

düşünüyor, "ya zaten az bir param var şimdi, gidip onu ona mı

vereyim?" diyor. Ver tabi o paranı ona, Allah sana daha fazlasıy-

la verir. O adama o parayı vermiyor. Allah bu sefer o parayı ona

hastane parası yaptırıyor. Kat kat fazlasını harcıyor. Hiç umma-

dığı yerlere harcar. Ve ahirette de nasibi olmaz. Yani her şeyde

Allah’ın rızasının en çoğunu seçmek lazım. Dost seçer-

ken, arkadaş seçerken, evlenirken, meslek seçerken, bir
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yere giderken, bir şey yaparken hep Allah’ın rızasının

en çoğunu arayarak hareket etmek lazım. O zaman

sürekli bir bereket ve güzellik olur. Aksinde bir uğur-

suzluk, bereketsizlik bir tersliktir gider. Ve dikkat eder-

seniz insanlar hep bir boğuşma içindedir hep “Tüh” “Aksilik” “

Battım” “Yandım” “Ölüyorum” “Benden daha dertlisi var mı

acaba?” “Bütün ömrüm dertlerle belalarla geçiyor” vs. der.

Hakikaten de Allah süründürür. Ama dürüst samimi olan insan-

ların, hep Allah rızası için hareket edenlerin yolu hep açıktır, hep

mutlu olurlar, hep güzel yolda gitmiş olurlar. 

Eğer gerçekten Allah’ın ruhunu taşıyorsa bir insan, zaten aklı

şuuru açık oluyor. Fakat insanların birçoğu ölü... Ölü olan

insanlardan dolayı insanlar çok şaşırıyorlar. Mesela en makul

bir şeyi bile anlatamıyor insanlar onlara. Mesela alenen, göz

göre göre ahlaksızlık yapıyor, vicdansızlık yapıyor. İnsanlar da

şaşırıyor, “Bu ne biçim adam?” diyor. Halbuki ölü olduğu için

onu yapıyor o. Allah onlar için “gözleri görmez” Şeytandan

Allah’a sığınırım, “Kulakları işitmez, kalp gözleri de kör-

dür” diyor Allah. Tam bir cesetten bahsediyor Allah. Muhkem

ayet bunlar, anlamı açık. Ama mahluk gibi olduğu için anlamı-

yor. Allah kalp gözünü de kör etmiş. İnsanlar da onlardan

insanlık adına, Allah adına, Kuran adına bir güzellik bekliyorlar.

Hiç bir şekilde öyle bir şey çıkmaz. Tekrar tekrar anlatıyor,

onlara derdini anlatmaya çalışıyor, bir türlü başaramıyor. Taşa

anlatır gibi. Etkilenmez öyle insanlar, hiç bir şey olmaz. 

SUNUCU: Evet. Neden peki kendimizi tanımaktan, daha

doğrusu Allah’ı tanımaktan ya da Allah’ı bilmekten korkuyoruz? 

ADNAN OKTAR: Aleyhine bir şey olacak zannediyor.
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Eğlencesi kaçacak, mutluluğu kaçacak, neşesi kaçacak zannedi-

yor. Hâlbuki bilakis bir kere en büyük zevki elde eder.

Derin sevmeyi elde eder. Dünyadaki en büyük zevktir.

Nefs zevkidir. En büyük nefis zevkini kazanmış olur. Ne bu

bir lokantada yemek yemeye benzer, ne bir turistik geziye ben-

zer, ne bir müzik dinlemeye benzer; bütün zevklerin çok çok

üstünde kıyaslanmayacak bir boyuttur. Zevk boyutudur. 

Bir altıncı histir. Bunu kazanır mümin. Ki bu zevki kazanan

için 24 saat çok zevklidir, her şeyden çok zevk alır.

Ufacık bir şey bile onda derin zevk meydana getirir.

Ama öbür insanların herşeyi var, parası da var, yiyece-

ği, içeceği var, zenginliği var ama bir türlü mutlu olmu-

yor. Yiyecekleri onu rahatsız eder yani onu ölüme götü-

ren kolesterol yükleri olarak görür, onları öyle başına

bela gibi görür. Evinin her an yanmasından, evinin elin-

den alınmasından, ekonomik yönden açmaza girip bat-

maktan… Bu tarz korkulardan bir türlü yakasını kurta-

ramaz. Çocuğunu okula gönderir onun derdinde olur. Acaba

araba mı çarptı? Bir şey mi oldu? Kendisinin bayağı dertleri

olur. İşte gözüne bir şey olur; acaba gözümde kanser mi başla-

dı? Dudağında bir şey meydana gelir; acaba kanser mi başladı?

Bir yerine bakar ur mu acaba? Yok apandistim mi çıktı? Her

gün bir endişe ve acı içerisindedir. Bir tek kendi adına değil,

ailesi adına da acı ve korku içerisindedir. Ve dolayısıyla sinirle-

ri çok bozuktur. Sürekli ya sigara içerler ya hırçın ve saldırgan

olurlar veyahut uyuşturucuya başlarlar, bütün dünyada biliyor-

sunuz çok yaygın. (Kanal 35 röportajından, 14 Şubat 2009)
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ZAN NA VE TAH Mİ NE 
UY MAK

B ir in san gaf le te düş tü ğün de, man tı ğı, mu ha ke me ye te ne -

ği bü yük öl çü de ça lış maz ha le ge lir. Bu bir tür ya rı-uy -

ku ha li dir. Bu du rum da ki bir in san, akıl ve man tık dı şı ey lem le -

ri son de re ce ra hat bir bi çim de ya par ha le ge lir. Bir sü re son -

ra öy le bir ha le ge lir ki, tüm ha ya tı akıl ve man tık dı şı bir te -

me le otu rur, an cak bu nu fark ede mez. 

Ak lın te mel ku ral la rın dan bi ri si, doğ ru lu ğu ke sin ola rak is -

pat lan ma mış bir id di aya gü ven me mek tir. Akıl ve man tık sa hi -

bi hiç bir in san, doğ ru lu ğu şüp he li olan bir bil gi ye ke sin ola rak

gü ve nip, ha ya tı nı ona da yan dır maz. Ör ne ğin, hiç kim se, cid di

bir has ta lı ğa ya ka lan dı ğın da, eli ne ge çir di ği ilk ila cı, ne ol du ğu -

nu bil me den "bel ki işe ya rar" di ye yut maz. Tüm ey lem ler, ke -

sin doğ ru la ra da yan ma lı dır. 

Oysa inkar edenlerin, ya da Allah'ın hükümlerini göz ardı

edenlerin durumu, üstte tarif ettiğimiz türden bir akılsızlıktır.

Çünkü bu kişilerin tüm hayatları, birtakım yanlış kabuller üze-

rine kuruludur. Örneğin, hemen hepsi, öldükten sonra Allah'a

hesap vermeyeceklerini sanırlar. Ya da hesap verseler bile,
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suçlu bulunmayacaklarını zannederler. Kabul ettikleri tüm sis-

temler, ideolojiler birtakım yanlış önkabullere dayalıdır. Sahip

oldukları dünya görüşünün hiçbir elle tutulur, kesinlik taşıyan

dayanağı yoktur. 

Ku ran'ın Kehf Su re si'nde bi ri in kar cı, bi ri mü min olan iki

bah çe sa hi bi an la tı lır. Bun lar dan bi ri, az ön ce söy le di ği miz tarz -

da, ha ya tı nı bir ta kım çü rük zan ve tah min le re da yan dır mış tır:

On la ra iki ada mın ör ne ği ni ver; on lar dan bi ri ne iki
üzüm ba ğı ver dik ve iki si ni hur ma lık lar la do nat tık, iki si -
nin ara sın da da ekin ler bi tir miş tik. İki bağ da ye miş le ri -
ni ver miş, on dan (ve rim ba kı mın dan) hiç bir şe yi nok san
bı rak ma mış ve ara la rın da bir ır mak fış kırt mış tık. 

(İki sin den) Bi ri nin baş ka ürün (ve ren yer)le ri de var dı.
Böy le lik le onun la ko nu şur ken ar ka da şı na de di ki:
"Ben, mal ba kı mın dan sen den da ha zen gi nim, in san
sa yı sı ba kı mın dan da da ha güç lü yüm."
Ken di nef si nin za li mi ola rak (böy le ce) ba ğı na gir di (ve):
"Bu nun son su za ka dar ku ru yup-yok ola ca ğı nı san mı yo -
rum" de di. "Kı ya met sa ati nin ko pa ca ğı nı da san mı yo -
rum. Bu na rağ men Rab bi me dön dü rü le cek olur sam,
şüp he siz bun dan da ha ha yır lı bir so nuç bu la ca ğım."
(Kehf Su re si, 32-36)

Ayetlerde görüldüğü gibi inkarcı, hiçbir bilgiye dayanmadığı

halde, büyük bir cehaletle sahip olduğu bahçenin başına bir şey

geleceğini, kıyametin kopma ve Allah'a hesap verme saatinin

geleceğini de "sanmadığını" söylemektedir. Görüldüğü üzere

bu yalnızca bir zandır; bu kişinin elinde bu konuda kesin bir

delil, bir güvence yoktur. Ama yine de söz konusu bahçe sahi-
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bi, bu temelsiz zannını temel kabul ederek davranmaya devam

etmiştir. Vardığı sonuç ise tam bir yıkım olmuştur. Kıssanın

devamında şöyle buyrulmaktadır: 
Ken di siy le ko nuş mak ta olan ar ka da şı ona de di ki: "Se ni
top rak tan, son ra bir dam la su dan ya ra tan, son ra da se -
ni düz gün (eli aya ğı tu tan, gü cü kuv ve ti ye rin de) bir
adam kı lan (Allah)ı in kar mı et tin?"
"Fa kat, O Allah be nim Rab bim dir ve ben Rab bi me hiç
kim se yi or tak koş mam." 
"Ba ğı na gir di ğin za man, 'Ma şa Al lah, Allah'tan baş ka
kuv vet yok tur' de men ge rek mez miy di? Eğer be ni mal
ve ço cuk ba kı mın dan sen den da ha az (güç te) gö rü yor -
san." 

"Bel ki Rab bim se nin ba ğın dan da ha ha yır lı sı nı ba na ve -
rir, (se nin ki nin) üs tü ne gök ten 'ya kıp-yı kan bir afet'
gön de rir de kay gan bir top rak ke si li ve rir."
"Ve ya onun su yu di be gö çü ve rir de böy le lik le onu ara -
yıp-bul ma ya ke sin lik le güç ye ti re mez sin." 
(Der ken) Onun ürün le ri (afet ler le) ku şa tı lı ver di. Ar tık
o, uğ run da har ca dık la rı na kar şı avuç la rı nı (esef le) oğuş -
tu ru yor du. O (ba ğın) çar dak la rı yı kıl mış du rum day dı,
ken di si de şöy le di yor du: "Keş ke Rab bi me hiç kim se yi
or tak koş ma say dım."
Allah'ın dı şın da ona yar dım ede cek bir top lu luk yok tu,
ken di ken di ne de yar dım ede me di. 
İş te bu ra da (bu du rum da) ve la yet (yar dım cı lık, dost luk)
hak olan Allah'a ait tir. O, se vap ba kı mın dan ha yır lı, so -
nuç ba kı mın dan ha yır lı dır." (Kehf Su re si, 37-44)

İşte tüm inkarcılar da bu kıssadaki kişi gibi kesin bilgiye değil,

zanna uymaktadırlar. Doğruluğu kesin olan bilgi, Allah'tan
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gelen bilgi, yani vahiydir. İnsan hayatını doğruluğu kesin olan

bir bilgiye dayandırmak istiyorsa, Allah'tan gelen bilgiyi, yani

Kuran'ı ve Peygamberimiz (sav)'i yol gösterici olarak kabul

etmek zorundadır. Buna karşılık, insanlar tarafından üretilmiş

herhangi bir kıstas (bir ideoloji, felsefe, sistem, düşünme yön-

temi vb.), insanı kesin bilgiye götüremez. Çünkü insanların İlahi

kaynaklara dayanmadan ürettikleri bu tür düşünceler sonuçta

birer zandır. Oysa ayetteki, "Onlar, yalnızca zanna uymak-

tadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiçbir yarar

sağlamaz" (Necm Suresi, 28) hükmüne göre, zan insanı doğ-

ruya ulaştırmaz. 

Ku ran'da, zan na uya rak Allah'ın yo lun dan yüz çe vi ren ler den

şöy le söz edi lir: 
Kah rol sun, o "zan ve tah min le ya lan söy le yen ler"; Ki
on lar, "bil gi siz li ğin ku şat ma sı" için de ha ber siz dir ler.
"He sap ve ce za (din) gü nü ne za man?" di ye so rar lar. O
gün on lar, ate şin üs tün de tu tu lup-eri ti le cek ler: "Ta dın
fit ne ni zi. Bu, si zin pek ace le is te yip dur du ğu nuz şey dir."
(Za ri yat Su re si, 10-14)

Büyük bir akılsızlıkla Allah'tan başka sahte ilahlar (yol göste-

riciler, yardımcılar) edinenlerin tümü zanna uyanlardır. Allah

Kuran'da bu kişiler hakkında şöyle buyurmaktadır: 
Bu (put lar ise,) si zin ve ata la rı nı zın (ken di is tek ve ön -
gö rü nü ze gö re) isim len dir di ği niz (key fi) isim ler den baş -
ka sı de ğil dir. Allah, on lar la il gi li hiç bir de lil in dir me miş -
tir. On lar, yal nız ca zan na ve ne fis le ri nin (al çak) he va
(is tek ve tut ku) ola rak ar zu et tik le ri ne uyu yor lar. Oy sa
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an dol sun, on la ra Rab le rin den yol gös te ri ci gel miş tir.
(Necm Su re si, 23)
Ha be ri niz ol sun; şüp he siz gök ler de kim var, yer de kim
var tü mü Allah'ın dır. Allah'tan baş ka sı na ta pan lar bi le,
şirk koş tuk la rı var lık la ra ve güç le re (ger çek te) uy maz -
lar. On lar yal nız ca bir zan na uyar lar ve on lar an cak
"zan ve tah min de bu lu na rak ya lan söy le mek te dir ler."
(Yu nus Su re si, 66)
Yer yü zün de olan la rın ço ğun lu ğu na uya cak olur san, se -
ni Allah'ın yo lun dan şa şır tıp-sap tı rır lar. On lar an cak
zan na uyar lar ve on lar an cak "zan ve tah min le ya lan
söy ler ler." (Enam Su re si, 116)
On la rın ço ğun lu ğu zan dan baş ka sı na uy maz. Ger çek -
ten zan ise, hak tan hiç bir şe yi sağ la ya maz. Şüp he siz
Allah, on la rın iş le mek te ol duk la rı nı bi len dir. (Yu nus Su -
re si, 36)

Zanna ve tahmine uyanlar, kendi çarpık mantıkları içinde

ürettikleri birtakım mazeretleri de Allah'a karşı kullanabile-

ceklerini sanırlar. Oysa bu da bir zandır ve gerçeğe aykırıdır.

Mazeretleri Allah Katında geçerli olmayacaktır. Bir ayette bu

kişilerle ilgili olarak şöyle hükmedilir: 

Za lim le re ken di ma ze ret le ri nin hiç bir ya rar sağ la ma ya -
ca ğı gün; la net de on la rın dır, yur dun en kö tü sü de. (Mü -
min Su re si, 52)
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SA DA KAT VE İTA AT

İ n san ka rak ter le ri Ku ran'da çe şit li şe kil ler de, pek çok de -

tay ve ri le rek ta rif edi lir. İn kar cı la rın ta şı dı ğı kö tü ah lak

özel lik le ri, ka rak ter bo zuk luk la rı an la tı lır. Bu na kar şın, mü min

ah la kı nın da son de re ce kap sam lı bir ta ri fi ya pı lır. Allah'ın ru -

hu nu ta şı yan, O'na yö ne len ve yal nız ca Allah'a ita at eden mü -

min le rin Ku ran'da sa yı lan tüm özel lik le ri yük sek bir ah lak ve

ka rak te re da ya nır.

İn kar cı la rın ve mü min le rin ta ri fi ne bak tı ğı mız da, iki ta ra fın da

bir bi ri ne ta ma men zıt özel lik ler ta şı dı ğı nı gö rü rüz. Ör ne ğin,

mü min ler sa mi mi ve gü ve ni lir dir, in kar cı lar ise sa mi mi yet siz ve

son de re ce iç ten pa zar lık lı bir ya pı ya sa hip tir ler. Mü min ler mü -

te va zi, ce sur, fe da kar iken, in kar cı lar ki bir li, kor kak ve ben cil -

dir ler. 

Mü min ler ve in kar cı lar ara sın da ki bu bü yük fark lar dan bi ri de

sa da kat ko nu sun da  or ta ya çı kar. İn kar cı lar as la ger çek bir sa da -

ka te sa hip ola maz lar: Kıs tas ola rak yal nız ca ken di çı kar la rı nı

seç tik le ri için, bu çı kar lar uğ ru na ko lay lık la sev di kle ri ni söy le -

dik le ri in san la rı (dost la rı nı, ya kın la rı nı) al da ta bi lir ler. Doğ ru ol -

du ğu nu bil dik le ri bir yol dan ko lay lık la ge ri dö ne bi lir ler.
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Oy sa mü min ler ta ma men fark lı dır lar. On la rın kıs ta sı ken di

kü çük çı kar la rı de ğil, Allah rı za sı dır. Tüm ta vır la rı nı Allah'ın is -

te di ği şe kil de dü zen ler ler. Bu ne den le de sev dik le ri ni (ya ni di -

ğer mü min le ri) ba sit he sap lar uğ ru na yü züs tü bı rak ma la rı ya da

bir zor luk ne de niy le doğ ru bil dik le ri yol dan dön me le ri söz  ko -

nu su de ğil dir. İman eden le re ve özel lik le de pey gam be re kar şı

bü yük bir sa da kat le bağ lı dır lar. Allah mü min le rin sa da ka ti ni

şöy le bildirir:

Mü min ler den öy le er kek -adam lar var dır ki- Allah ile
yap tık la rı ahi de sa da kat gös ter di ler; böy le ce on lar dan
ki mi ada ğı nı ger çek leş tir di, ki mi bek le mek te dir. On lar
hiç bir de ğiş tir me ile (söz le ri ni) de ğiş tir me di ler. (Ah zab
Su re si, 23)

Sa da kat mü min le ri bi ra ra da tu tar. Ka rar lı lı ğın önem li bir

gös ter ge si olan bu özel lik, gev şek ya pı nın oluş ma sı na en gel

teş kil eden mü min özel lik le rin den bi ri dir. Sa da kat te gös te ri le -

cek ufak bir gev şek lik, ki şi nin ken di si ne olan say gı sı nı kay bet ti -

rir. Ken di si ne say gı sı nı kay be den bir ki şi ise git tik çe da ha da

kö tü bir du ru ma doğ ru iler ler. Ya pı lan bir sa da kat siz lik ar dın -

dan çok bü yük so nuç lar do ğur mak ta dır. Sa da kat siz lik ya pan

bir ki şi, ilk ön ce bu ha re ke ti ni mü min ler den giz li tut ma ya ça lı -

şa rak sah te kar lık bo yu tu na gi rer. Bir bi ri ni iz le yen ya lan lar la

mü min le ri al dat mak için uğ raş ma ya baş lar. Bu du ru mu ye ni ya -

lan lar ta kip eder ve ki şi mü min le ri al da ta bil di ği yanılgısına ka -

pı la rak fark lı bir ya şam tar zı nı be nim se me ye baş lar. Bu ya şam

tar zı ola bil di ğin ce mü min ler den ko puk, on la ra sev gi duy ma yan

sa de ce mü min ler den fay da la na bil me ye da ya nan kötü bir ya şam

tar zı dır. 
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Bu, kişinin Allah rızasını değil insanların rızasını alabildiğince

gözettiği ve onlar karşısındaki itibarını kendi aklınca kurtara-

bilmek gayesiyle yalanlara sığındığı zavallılık durumudur. Bu

zavallılık durumunun ardından müminler tarafından fark edilip

yalanları teker teker ortaya çıkmaya başlayan kişi, münafıklık

alametleri göstermeye başlar. Sadakatsizliğine mazeretlerle

çıkış noktaları bulmaya çalışarak kendini temize çıkarmaya

uğraşır. Kendini temize çıkarma uğraşı müminlerden ayrılıp

müşrik, münafık ve dinsizlerle ittifaka gidebilme aşamasına

kadar kişiyi götürür.

Sa dık mü min ler ise sa da kat le ri ni ölün ce ye dek sür dü re rek

ka rar lı lık la rı nı ve pey gam be re olan ita at le ri ni gös te rir ler. Çün -

kü mü min le rin bu sa da ka ti ger çek te Allah'a kar şı olan sa da kat -

le ri dir. Sa da kat siz lik ya pan ki şi bu ha re ke ti ni mü min le re kar şı

de ğil Allah'a kar şı ya par. Sa da kat ve ita at de yal nız ca Allah'adır.

Ku ran'da pey gam be re ita at eden le rin Allah'a ita at et miş ola ca -

ğı şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Kim Re sul'e ita at eder se, ger çek te Allah'a ita at et miş
olur. Kim de yüz çe vi rir se, Biz se ni on la rın üze ri ne ko -
ru yu cu gön der me dik. (Ni sa Su re si, 80)

Sa da kat, bir mü mi nin en has sas ol ma sı ge re ken ko nu lar dan

bi ri dir. Ku ran'da, pey gam ber le bir lik te mü ca de le den kaç ma ya

yel te nen mü na fık lar dan söz edi lir ken, on la rın da ha ön ce den

sa da kat gös te re cek le ri ne da ir ye min et miş ol duk la rı söy le nir

ve bu ye mi nin ağır bir so rum lu luk ol du ğu şöy le bil di ri lir:

Oy sa an dol sun, da ha ön ce "ar ka la rı nı dö nüp kaç ma ya -
cak la rı na" da ir Allah'a söz ver miş ler di; Allah'a ve ri len söz
(ahid) ise, (ağır bir) so rum lu luk tur. (Ah zab Su re si, 15)
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Allah'a ve ri len sa da kat sö zü, ağır bir so rum lu luk tur. Bu ne -

den le de Allah mü min le re şöy le em re der:

Allah'ın ah di ni ucuz bir de ğe re kar şı lık sat ma yın. Eğer
bi lir se niz, Allah Ka tın da olan si zin için da ha ha yır lı dır.
(Nahl Su re si, 95)

Kuşkusuz sadakatin en açık göstergesi peygambere itaattir.

İtaat, pek çok Kuran ayetinde emredilen son derece önemli

bir ibadettir. Ayetlerin bildirdiği gibi elçiye itaat etmek, hem

Allah'tan gelecek rahmet ve merhametin, hem cennetin, hem

de inkarcılara karşı kazanılacak başarının anahtarıdır.

Ayetlerde şöyle hükmedilmektedir:

Allah'a ve el çi si ne ita at edin, ki mer ha met olu na sı nız.
(Al-i İm ran Su re si, 132)
Bun lar, Allah'ın sı nır la rı dır. Kim Allah'a ve el çi si ne ita -
at eder se, onu al tın dan ır mak lar akan, için de ebe di ka -
la cak la rı cen net le re so kar. İş te bü yük kur tu luş ve mut -
lu luk bu dur. (Ni sa Su re si, 13)

Ey iman eden ler, Allah'a ita at edin; el çi ye ita at edin ve
siz den olan emir sa hip le ri ne de. Eğer bir şey de an laş -
maz lı ğa dü şer se niz, ar tık onu Allah'a ve el çi si ne dön dü -
rün. Şa yet Allah'a ve ahi ret gü nü ne iman edi yor sa nız.
Bu, ha yır lı ve so nuç ba kı mın dan da ha gü zel dir. (Ni sa
Su re si, 59)
Biz el çi ler den hiç kim se yi an cak Allah'ın iz niy le ken di si -
ne ita at edil me sin den baş ka bir şey le gön der me dik.
On lar ken di ne fis le ri ne zul met tik le rin de şa yet sa na ge -
lip Allah'tan ba ğış la ma di le se ler di ve el çi de on lar için
ba ğış la ma di le sey di, el bet te Allah'ı tev be le ri ka bul
eden, esir ge yen ola rak bu lur lar dı. (Ni sa Su re si, 64)

138

KURAN’DA TEMEL KAVRAMLAR



Kim Allah'a ve Re sul'e ita at eder se, iş te on lar Allah'ın
ken di le ri ne ni met ver di ği pey gam ber ler, doğ ru lar (ve
doğ ru la yan lar), şe hit ler ve sa lih ler le be ra ber dir. Ne iyi
ar ka daş tır on lar? (Ni sa Su re si, 69)

Ayetlerde emredildiği üzere peygambere itaatin her türlü

şartta, her türlü zorlukta kayıtsız-şartsız uygulanması gerekir.

Küçük birtakım zorluklara göğüs gererek yapılan itaat belki

münafıklar tarafından da gösterilebilir; oysa gerçek anlamda

zorluk ve sıkıntıya rağmen ortaya konan itaat, müminlere has

bir özelliktir. Nitekim Kuran'da Peygamber Efendimiz (sav)'in

dönemindeki münafıkların Allah yolunda girişilecek mücadele-

yi kendi akıllarınca zor görerek geride kaldıkları bildirilir.

Ancak eğer "yakın bir yarar ve orta bir sefer" olsa gelecekleri

ayetlerde şöyle haber verilmektedir:

Ha fif ve ağır sa va şa ku şa nıp çı kın ve Allah yo lun da mal -
la rı nız la ve can la rı nız la ci had edin. Eğer bi lir se niz; bu si -
zin için da ha ha yır lı dır. Eğer ya kın bir ya rar ve or ta bir
se fer ol say dı; on lar mut la ka se ni iz ler ler di. Ama zor luk
on la ra uzak gel di. "Eğer güç ye tir sey dik mu hak kak se -
nin le bir lik te (sa va şa) çı kar dık." di ye sa na Allah adı na
ye min ede cek ler. Ken di ne fis le ri ni he la ka sü rük lü yor -
lar. Allah on la rın ger çek ten ya lan söy le dik le ri ni bi li yor.
(Tev be Su re si, 41-42)

Mü mi nin sa hip ol du ğu en önem li özel lik ler den bi ri, ita ati ni

her du rum da ko ru ma sı dır. Ku ran'da, ger çek mü min ler le iki -

yüz lü ler (mü na fık lar) ara sın da ki fark şöy le bil di ril mek te dir: 

On lar der ler ki: "Allah'a ve el çi si ne iman et tik ve ita at
et tik" son ra bu nun ar dın dan on lar dan bir grup sırt çe -
vi rir. Bun lar iman et miş de ğil dir ler.
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Ara la rın da hük met me si için Allah'a ve Re su lü ne çağ rıl -
dık la rı za man, on lar dan bir grup yüz çe vi rir.
Eğer hak leh le rin de ise, ona bo yun eğe rek ge lir ler.
Bun la rın kalp le rin de has ta lık mı var? Yok sa kuş ku ya mı
ka pıl dı lar? Yok sa Allah'ın ve el çi si nin ken di le ri ne kar şı
hak sız lık ya pa ca ğın dan mı kor ku yor lar? Ha yır, on lar za -
lim kim se ler dir.
Ara la rın da hük met me si için, Allah'a ve el çi si ne çağ rıl -
dık la rı za man mü min olan la rın sö zü: "İşit tik ve ita at et -
tik" de me le ri dir. İş te fe la ha ka vu şan lar bun lar dır.
Kim Allah'a ve Re su lü'ne ita at eder se ve Allah'tan kor -
kup O'ndan sa kı nır sa, iş te 'kur tu lu şa ve mut lu lu ğa'
eren ler bun lar dır.
Ye min le ri nin olan ca gü cüy le Allah'a and iç ti ler; eğer
sen on la ra em re der sen (sa va şa) çı ka cak lar di ye. De ki:
"And iç me yin, bu bi li nen (örf üze re) bir ita at tir. Allah,
yap tık la rı nız dan ha ber dar dır."
De ki: "Allah'a ita at edin, Re sul'e ita at edin. Eğer yi ne
yüz çe vi rir se niz, ar tık onun (pey gam be rin) so rum lu lu -
ğu ken di si ne yük le nen, si zin so rum lu lu ğu nuz da si ze
yük le nen dir. Eğer ona ita at eder se niz, hi da yet bul muş
olur su nuz. El çi ye dü şen, apa çık bir teb liğ den baş ka sı
de ğil dir." (Nur Su re si, 47-54)

El çi ye gös te ri le cek olan bu ita at, iç ten ge le rek ya pı la cak tır.

Mü min, el çi nin ver di ği ka ra rın doğ ru ol du ğu na ke sin ola rak ka -

na at ge tir me li ve ita atin de hiç bir şüp he ya da ku run tu duy ma -

ma lı dır. Bu son de re ce önem li bir ko nu dur. Çün kü ak si bir ta -

vır, ya ni gö nül süz bir ita at, Ku ran'da iman sız lık gös ter ge si ola -

rak ta rif edil mek te dir. Allah ayet te şöy le bu yur mak ta dır:

Ha yır öy le de ğil; Rab bi ne an dol sun, ara la rın da çe kiş tik -
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le ri şey ler de se ni ha kem kı lıp son ra se nin ver di ğin hük -

me, iç le rin de hiç bir sı kın tı duy mak sı zın, tam bir tes li -

mi yet le tes lim ol ma dık ça, iman et miş ol maz lar. (Ni sa

Su re si, 65)

İta at, in sa nın Allah'a iman et ti ği nin ve O'na kul ol ma yı ka bul

et ti ği nin en açık gös ter ge si dir. İn sa nı ebe di kur tu lu şa ka vuş tu -

ra cak olan da an cak ita at tir. Çün kü ayet te ki, "Ey iman eden -

ler, si ze ha yat ve re cek şey le re si zi ça ğır dı ğı za man,

Allah'a ve Re su lü ne ica bet edin" (En fal Su re si, 24) hük mü -

ne gö re, Re sul mü min le ri ken di le ri ne "ha yat ve re cek", ken di -

le ri ni kur ta ra cak şey le re ça ğır mak ta dır. 

Bir ba şka ayet te, Re su lün mü min le ri kur tu lu şa, öz gür lü ğe,

fe rah lı ğa ça ğır dı ğı  ve kö tü lük ten alı koy du ğu  şöy le ha ber ve ril -

mek te dir:

On lar ki, yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği)

ya zı lı bu la cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el çi -

ye (Re sul) uyar lar; o, on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di -

yor, mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı yor, te miz şey le ri he -

lal, mur dar şey le ri ha ram kı lı yor ve on la rın ağır yük le -

ri ni, üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan lar,

des tek olup sa vu nan lar, yar dım eden ler ve onun la bir -

lik te in di ri len nu ru iz le yen ler; iş te kur tu lu şa eren ler

bun lar dır. (Araf Su re si, 157)

Müminlerin inkarcılara karşı fikren başarı kazanması da ayet-

lerde haber verildiği üzere Resullerine ve içlerindeki emir

sahiplerine olan itaatlerine bağlıdır. Eğer itaat ederlerse Allah

müminleri destekler ve onlara başarı verir. Ancak bunun tersi

de geçerlidir. Eğer müminler emre itaat etmezlerse, inkarcılar
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karşısında güç kaybederler. Aşağıdaki ayette, Peygamberimiz

(sav) döneminde müminlerin yaşadığı bu tür bir olay şöyle

haber verilmektedir:
An dol sun, Allah si ze ver di ği sö zün de sa dık kal dı; siz
O'nun iz niy le on la rı (in kar cı la rı) kı rıp-ge çi ri yor du nuz.
Öy le ki sev di ği niz (za fer)i si ze gös ter dik ten son ra, siz
yıl gın lık gös ter di niz, is yan et ti niz ve emir hak kın da çe -
kiş ti niz. Siz den ki mi niz dün ya yı, ki mi niz ahi re ti is ti yor -
du. Son ra (Allah) de ne mek için si zi on dan çe vir di. Ama
(yi ne de) si zi ba ğış la dı. Allah mü min le re kar şı fazl (ve
ih san) sa hi bi olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 152)

Kurtuluş ancak itaatle olur. İtaat etmeyen, peygamberden ya

da müminlerden ayrı bir yola sapan kimsenin varacağı yer ise,

eğer bundan vazgeçip doğru yola uymazsa, Kuran'ın hükmüne

göre cehennemdir. Allah Nisa Suresi'ndeki bir ayetinde şöyle

hükmetmektedir:

Kim ken di si ne 'dos doğ ru yol' apa çık bel li ol duk tan son -
ra, el çi ye mu ha le fet eder se ve mü min le rin yo lun dan
baş ka bir yo la uyar sa, onu dön dü ğü şey de bı ra kı rız ve
ce hen ne me so ka rız. Ne kö tü bir ya tak tır o!.. (Ni sa Su -
re si, 115)
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

“VEFA VE SADAKAT, İNSANI İNSAN YAPAN 
MÜKEMMEL ÖZELLİKLERDİR”

ADNAN OKTAR: Bir insan imtihan oluyorsa ve eğitiliyor-

sa bunun dışında ne olabilir? Yani bir insan rahatlıkla ve

keyifle nasıl imtihan olsun ve karakteri nasıl gelişsin?

Yani, nerede sabır gösterecek? Nerede şefkat

gösterecek? Koruma, kollamayı nerede

yapacak? Nasıl cömert olacak değil

mi? Nerede aklını kullanacak, irade-

sini kullanacak? Metanet nerede,

cesaret nerede? Bakın bu say-

dıklarım hep insanı insan

yapan en mükemmel özellik-

ler. Bunların olması için mutlaka

zorluğa ihtiyaç var. Öbür türlü

dümdüz oluruz duvar gibi. Yani

geriye bir özelliğimiz, çok çok az

özelliğimiz kalır. Allah onun için

insanı çok değerli buluyor.

Meleklerden daha değerlidir insan,

daha önemlidir çünkü imtihan olu-

yor ve bu melekelerini geliştirebili-

yor. Mesela melekler Allah’ın diledi-

ği şekilde sadece o belirli özellikleri

göstertebilirler. Yani çetinlikle, zor-

lukla karşılaşan insandır, çünkü

sürekli aklını kullanıyor Allah’ın dile-
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mesiyle. Mesela irade kullanıyor, sabır kullanıyor, cesa-

ret kullanıyor, vefa kullanıyor, vefalı oluyor değil mi?

Şefkat gösteriyor, derin düşünmek durumunda kalıyor.

Özellikle cesaret mesela zor bir şeydir, korkuyu yen-

mek zor bir şeydir. Mücadele zor bir şeydir. Mesela

tembelliğe karşı iradesini kullanıyor. Bunların hepsinin

toplamında mükemmel bir kişilik çıkmış oluyor ve biz

insanı bu yönlerinden dolayı çok severiz. Yoksa öbür

türlü ölü olur insan adeta. 

Ceset bir şey ifade ediyor mu bizim için? Etmez. İşte insan

ceset gibi olur. Bizim insanları sevme nedenimiz cesareti olu-

yor, sabrı, metaneti, değil mi, şefkati, cömertliği. Mesela

cömert bir insan seviliyor. Affeden bir insan seviliyor.

Affetmemiz için zor bir şey olması lazım ki affedeceğiz. Sabır,

neye sabır göstereceğiz zorluk yoksa? Sabrından dolayı bir

insanı seviyoruz. Mesela insan sevdiği ile bağlantısını devam

ettirebilmesi için sabra ihtiyacı var. Cesarete ihtiyacı var ki

onu koruyabilsin, değil mi? Mesela acıya karşı da sabreder

insan. Zamana karşı sabreder. Farz edelim ki, sevdiği bir insan

oluyor, insan onu 1 yıl da bekliyor, 2 yıl da bekliyor, 3 yıl da

bekliyor değil mi? Öbür türlü vefasızlık olur. 

Adamlar 1 gün, 2 gün bile bekleyemiyor, yani değil yıllarca

beklemek. Halbuki Allah sabırlı olan insanları seviyor.

Biz de sabırlı olan insanları seviyoruz. Mesela cömert

insanı seviyoruz biz. Allah’ın da bize karşı cömert olma-

sını istiyoruz değil mi? Ya Rabbi bize bol bol mal ver

diyoruz, imkan ver. Peki sen Allah’ın cömert olmasını
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istiyorsun sen niye cömert olmuyorsun? Allah’ın affet-

mesini istiyor insanlar, sen niye affetmiyorsun, değil mi?

Allah’ın vefalı olmasını istiyor, sen niye vefalı olmuyor-

sun? Allah vefalıdır. İnsanın da vefalı olması lazım.

Mesela Allah hiçbir şeyden korkmaz. Ama insanların da kork-

maması lazım, cesur olması lazım Allah için, Allah’a tevekkül

ederek. Mesela peygamberler korksalardı hiçbir hizmet yapa-

mazlardı. Çünkü karşılarındaki insanlar hep onları tehdit edi-

yorlardı ve şehit etmeye kalkıyorlardı, yaralamaya kalkıyorlar-

dı, tuzak kuruyor, iftira ediyor, hakaret ediyorlardı. Mesela Hz.

Mehdi (as). Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde onu hapsedecekler,

baskı yapacaklar, hakaret görecek, iftira görecek. Eğer cesur

olmazsa, sabırlı olmazsa, iradeli olmazsa nasıl Mehdilik görevi-

ni yapsın. Onun Mehdilik görevi sonucunda da bütün insanlar

mutlu oluyorlar, herkes sevince, huzura ve neşeye kavuşuyor. 

Ama bakın bir insanın cesareti, vefası, sabrı bütün

insanların kurtuluşuna vesile oluyor. Değil mi? Tek bir

insanın. Eğer o vefalı olmasa, sabırlı olmasa, cesur olmasa

bütün insanlık batar Allah esirgesin. Allah onu vesile ediyor.

Hz. Mesih (as) da öyle. Bir kere sabırlı, mesela sadece 12 kişi

Hz. Mesih (as)'a o zamanlar iman etti. Hiçbir zaman için ira-

desini kaybetmedi. Onca mucize göstermesine rağmen, onca

güzel ahlakına rağmen sadece 12 kişi. Ama Allah şimdi tekrar

geldiğinde de bütün dünyaya iman ettiriyor. Bütün gücün

Allah’ın elinde olduğunu gösterten açık bir delildir bu

inşaAllah. (Adıyaman Asu TV, 30 Kasım 2009)
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KA RAR LI LIK

M ü mi nin en be lir gin özel lik le rin den bi ri, son de re ce ka -

rar lı olu şu dur. Hiç bir za man şev k ve he ye ca nı nı yi tir -

mez. O, yal nız ca Allah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan mak ama cın da dır.

Do la yı sıy la hiç bir zor luk onu yo lun dan dön dü re mez. İn san la rın

ken di hak kın da ne dü şü ne ce ği de önem li de ğil dir. Tek he de fi

Allah'ın rı za sı dır; tüm ha ya tı bu he de fe gö re şe kil le nir. 

Mü mi nin ka rar lı lı ğı nı Allah çe şit li şe kil ler de sı nar. Ör ne ğin

Allah, mü min le re ge çi ci bir sü re sı kın tı ve re bi lir, on la rı eğit -

mek için zor luk ve re bi lir. Ku ran'da bu du rum şöy le açık la nır:
An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar -
dan, can lar dan ve ürün ler den ek silt mek le im ti han ede -
ce ğiz. Sa bır gös te ren le ri müj de le. (Ba ka ra Su re si, 155)

Ke sin bir ka rar lı lı ğa sa hip olan mü min, ayet te ha ber ve ril di -

ği gi bi ken di si ne isa bet eden tüm bu zor luk la ra sab re der. Ku -

ran'da, mü min le rin bu tav rı aşa ğı da ki ayet ler de şöy le övül -

mek te dir:
Ni ce pey gam ber le bir lik te bir çok Rab ba ni (bil gin)ler
sa va şa gir di ler de, Allah yo lun da ken di le ri ne isa bet
eden (güç lük ve mih net)den do la yı ne gev şek lik gös ter -
di ler, ne bo yun eğ di ler. Allah, sab re den le ri se ver. On la -
rın söy le dik le ri: "Rab bi miz, gü nah la rı mı zı ve işi miz de ki
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aşı rı lık la rı mı zı ba ğış la, ayak la rı mı zı (bas tık la rı yer de)
sağ lam laş tır ve bi ze ka fir ler top lu lu ğu na kar şı yar dım
et" de me le rin den baş ka bir şey de ğil di. (Al-i İm ran Su -
re si, 146-147)

Bu na kar şın ka rar lı lık gös te re me mek, an cak kal bi ima nen

has ta olan la rın ya pa ca ğı bir ta vır dır. Bir ayet te şöy le buy rul -

mak ta dır:

Sen den, yal nız ca Allah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yan,
kalp le ri kuş ku ya ka pı lıp, kuş ku la rın da ka rar sız lı ğa dü -
şen ler izin is ter. (Tev be Su re si, 45)

Zorlukların yanı sıra ele geçen iyi imkanların da bazı imanı

zayıf insanlar üzerinde gevşetici, kararlılığını zayıflatıcı etkisi

olabilir. Rahatlık, çoğu kişinin heyecanını ve şevkini söndürür.

İnsana Allah'tan bir nimet geldiğinde şımarıklığa kapılması ve

Allah'tan yüz çevirmesi ayetlerde inkarcı özelliği olarak haber

verilir. Kuran'da bu durum şöyle tarif edilir:

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)

Oy sa mü min ler için böy le bir şey de söz  ko nu su de ğil dir. El -

le ri ne ne  ka dar iyi im kan lar ge çer se geç sin (lüks, ih ti şam, pa ra,

ik ti dar gi bi), bu on la rın ka rar lı lık la rı nı bo zup gev şek bir ya pı ya

bü rün me le ri ne se bep ol maz. Çün kü mü min tüm bun la rın

Allah'tan ge len bi rer ni met ol du ğu nun ve Allah'ın di ler se bun -

la rı ge ri ala bi le ce ği nin far kın da dır. Bu ne den le as la şı ma rık lı ğa
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ka pıl maz. Cid di bir ça ba gös ter mek, gev şek lik gös ter me mek,

aşı rı lık lar dan ve taş kın lık lar dan ka çın mak mü min le rin ka rar lı lık

ve is tik ra rı nın gös ter ge le ri dir. Ayet te şöy le buy rul mak ta dır: 

Kim de ahi re ti is ter ve bir mü min ola rak cid di bir ça ba

gös te re rek ona ça lı şır sa, iş te böy le le ri nin ça ba sı şük re

şa yan dır. (İs ra Su re si, 19)

Allah, bir aye tin de, "Yok sa on lar, işi sı kı mı tut tu lar? İş -

te şüp he siz Biz de işi sı kı tu tan la rız" (Zuh ruf Su re si, 79)

bu yur mak ta dır. Kuş ku suz bu va sıf, Allah'ın yer yü zün de ki ha li -

fe le ri olan mü min le rin de vas fı dır.

Gev şe me mek, sü rek li şevk li ve he ye can lı ol mak, Allah'ın bir

em ri dir. Allah bir aye tin de, "Gev şe me yin, üzül me yin; eğer

(ger çek ten) iman et miş se niz en üs tün olan siz ler si niz.

(Al-i İm ran Su re si, 139) bu yur mak ta dır.

Ka rar lı lık ve is tik rar iki önem li mü min vas fı dır. Mü min ler,

"Mü min ler den öy le er kek -adam lar var dır ki- Allah ile

yap tık la rı ahi de sa da kat gös ter di ler; böy le ce on lar dan

ki mi ada ğı nı ger çek leş tir di, ki mi bek le mek te dir. On lar

hiç bir de ğiş tir me ile (söz le ri ni) de ğiş tir me di ler" (Ah zap

Su re si, 23) aye tin de ol du ğu gi bi ölün ce ye dek ay nı ka rar lı lık ve

is tik ra rı Allah'ın rı za sı uğ run da gös te ren ki şi ler dir. Ne ya pa ca -

ğı bel li ol ma yan, mü min le rin ya nın da baş ka, in kar eden le rin ya -

nın da baş ka ha re ket eden mü na fık ka rak ter li ki şi ler ise, son

de re ce is tik rar sız bir ruh ha li ve ta vır için de dir ler. Mü min ler

bir ba şa rı ya ulaş tı ğın da "Biz de siz den dik" de me le ri ya da zor -

da ka lın ca mü min ler den uzak dur ma ya ça lış ma la rı bu nun en iyi

gös ter ge le rin den dir.
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Allah bir aye tin de "sab rın ve ka rar lı lı ğın kalp le ri ne rap -

te dil di ği" (Kehf Su re si, 14) Kehf eh lin den bah se der. İn kar cı

bir top lu mun için de Allah'a kar şı sa da kat gös te ren bu genç ler,

mü min ler için ka rar lı lık açı sın dan en gü zel ör nek ler den bi ri ni

teş kil et mek te dir.

İba det ler de ve gü zel ah lak ta sü rek li lik gös ter mek de, is tik rar

açı sın dan yi ne önem li bir ör nek tir. Mü min, ölün ce ye dek sab -

ret mek le, Allah'a ver di ği sö zü tut mak la yü küm lü dür: 

Şüp he siz sa na bi at eden ler, an cak Allah'a bi at et miş ler -
dir. Allah'ın eli, on la rın el le ri nin üze rin de dir. Şu hal de,
kim ah di ni bo zar sa, ar tık o, an cak ken di aley hi ne ah di -
ni boz muş olur. Kim de Allah'a ver di ği ah di ne ve fa gös -
te rir se, ar tık O da, ona bü yük bir ecir ve re cek tir. (Fe -
tih Su re si, 10)
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“ZORLUKLARDA BEREKET VE NİMET VARDIR”

ADNAN OKTAR: Zor olursa zaten Müslümanlık olur.

Kolay oldu mu Müslümanlık nasıl olsun? İmtihan olmaz ki.

Yani, her yer Müslümanla doluysa, İslam zaten hakim olduysa,

münafık yoksa, kafir yoksa, İslam’a saldıran yoksa, ekonomik

rahatlık varsa; oradaki imtihanın derecesi birse, zorluk oldu-

ğunda milyon olur. Müslüman ahireti amaçladığına göre, son-

suz ahiret hayatını istediğine göre bire kimse tabi olmak iste-

mez. Herkes milyonu ister. Dolayısıyla zorlukta büyük

bereket ve nimet vardır. Almanya’da, gurbet denilen o

güzel yurtlarda Allah’ın dinini yaymak, Allah’ın şiarını geliştir-

mek, güçlendirmek çok büyük bir nimettir. Bunu Allah’tan bir

rahmet olarak görecekler. Bir bereket olarak görecekler. Ve

her yerde bu böyledir. Mehdi (as)’ın

Mehdi olmasının sebebi, zorluklar

değil mi? Hz. Musa (as)’ın Musa

olmasını zorluklar meydana getir-

di. Yusuf (as)’ı Yusuf yapan, zor-

luklardır. Resulullah (sav)’in

Peygamber olmasındaki, en güzel

ahlakı göstermesindeki vesilelerden

birisi de zorluklardır. Zorluklar,

müminin nimet olarak görmesi

gereken Allah’tan lütuflardır,

inşaAllah. (Kral Karadeniz TV

röportajından, 18 Ocak 2010)



“ÇİLE ALLAH’TAN BİR NİMETTİR”

ADNAN OKTAR: Allah yolunda mücadele eden, peygam-

berlerin geçtiği yollardan geçer. Her mümin peygamberlerin

geçtiği safhalardan geçer. Hz. Yusuf (as) hapse girdiyse mümin

de girer, Hz. Musa (as) gözetlenip takip edildiyse gizlendiyse,

mümin de gizlenir, takip edilir. Hz. Eyüp (as)’a dertler ve bela-

lar geldi ve ona sabrettiyse, mümine de dertler ve belalar gelir.

Hz. İbrahim (as)’ı putlara karşı geldiği için yakmaya kalkanlar

Allah yolunda mücadele edeni de yakmaya kalkabilirler. Bu,

müminin Allah’a olan sevgisinin ifadesinde çok önemli

bir imkandır. Aşığın ifadesidir bu, yani Allah’a karşı

sevgi ifadesidir. Çile olacak ki, zorluk olacak ki, Allah

sevgisi vurgulansın. Yoksa oturduğu yerde, keyif içerisinde

Allah sevgisi vurgulanmaz. Onun için böyle şeyleri mümin-

ler Allah’tan bir rahmet olarak görürler. Yağmur gibi
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müminlere takvasına göre, derinliğine göre, Allah’a

yakınlığına göre, bela yağar. Onlar belayı rahmet olarak,

nimet olarak görürler. Onların nurunu artırır, şevkini artırır,

heyecanını artırır, onlara sağlık sıhhat verir belalar, çile mümi-

ni güzelleştirir. Hz. Yusuf (as) dünya güzeli olmuştu çileyle,

Allah çileyi vesile etti ona, dünya güzeli olmuştu. Kadınların,

bakanların nefesi kesilmişti.

Çile insanları yıpratır diye bilinir, halbuki Allah yolunda çeki-

len çileler insana sağlık sıhhat verir, belayı def eder. Daha

neşeli, daha sıhhatli, daha güzel, daha uzun ömürlü olmasını

sağlar. Refah ve ferahlık insana hastalıklar verir, belalar verir,

çirkinleştirir, kötü yapar. Allah yolunda mücadele etmemek,

Allah’ın gösterdiği yollarda yürümemek, çileden kaçınmaksa

daima belayı celb etmiştir. Öyle insanlar da hep böyle çöker,

perişan olur, hastalıklarla boğuşur, belalarla boğuşur. Allah

rahatlık, huzurluk vermez öyle insana, yani kalplerinde, içlerin-

de sürekli bir azap ve sıkıntı olur. 

Müminin sıkıntılı ortama girmesi, onun cennetidir. Mesela

mümin hapishaneye girdiğinde cennete girmiş gibi olur. Çünkü

Allah yolunda onu yaptığı için her günü kat kat sevaba vesile

olur. Mesela dışarıda bir sevap alıyorsa, cezaevinde milyon

sevap alır bir gün için. (Ekin TV röportajından, 16 Şubat 2009)
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SAB RET MEK

H a ya tı nı İs lam'ın uy gun gör dü ğü şe kil de dü zen le mek ve

bu ya şam tar zı na uy gun ol ma yan dav ra nış lar dan ken di -

ni uzak tut mak, mü mi nin ya şa mı sü re sin ce ger çek leş ti re ce ği

bir iba det tir. Bu ko nu da ka rar lı ol mak, ta viz ver me mek ve za -

ma nın yıp ra tı cı et ki sin den ko run mak, sa bır gös ter mek tir. Bu

yüz den sa bır ve ta ham mül fark lı kav ram lar dır. Ta ham mül, bir

sı kın tı ve acı ya kar şı bu du rum dan mem nun ol ma dan di ren -

mek tir. Oy sa mü mi nin sa hip ol du ğu sa bır fark lı dır: Sab re den

mü min, ba şı na ge len sı kın tı lar dan do la yı bir acı duy maz, ak si ne

Allah'a olan ya kın lı ğı da ha da ar tar ve do la yı sıy la ne şe si, he ye -

ca nı ve şev ki da ha da yük se lir. Ku ran'ın pek çok aye tin de sa -

bır em re dil mek te dir:

Öy ley se sen sab ret; şüp he siz Allah'ın va'di hak tır; ke sin
bil giy le inan ma yan lar sa kın se ni te la şa kap tı rıp-ha fif li ğe
(ve ya gev şek li ğe) sü rük le me sin ler. (Rum Su re si, 60)
Ey iman eden ler, sab re din ve sa bır da ya rı şın, (sı nır lar -
da) nö bet le şin. Allah'tan kor kun. Umu lur ki kur tu lur su -
nuz. (Al-i İm ran Su re si, 200)
Sab ret; se nin sab rın an cak Allah(ın yar dı mı) ile dir. On -
lar için hüz ne ka pıl ma ve kur mak ta ol duk la rı hi le li-dü -
zen ler den do la yı sı kın tı ya düş me. (Nahl Su re si, 127)
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Allah, mü min le rin sa bır yo luy la de ne ne cek le ri ni de şöy le

bil di rir:

An dol sun, Biz siz den mü ca hid olan lar la sab re den le ri bi -
lin ce ye (bel li edip or ta ya çı ka rın ca ya) ka dar, de ne ye ce -
ğiz ve ha ber le ri ni zi sı na ya ca ğız (açık la ya ca ğız). (Mu -
ham med Su re si, 31)
An dol sun, mal la rı nız la ve can la rı nız la im ti han edi le cek -
si niz ve siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den ve
şirk koş mak ta olan lar dan el bet te çok ezi yet ve ri ci (söz -
ler) işi te cek si niz. Eğer sab re der ve sa kı nır sa nız (bu)
emir le re olan azim den dir. (Al-i İm ran Su re si, 186)

Sabır, inkarcılara karşı kazanılacak olan başarının da önemli

vesilelerindendir. Sabredildiğinde Allah müminlerin gücünü

artırır:

... Siz den yüz sa bır lı (ki şi) bu lu nur sa, (on la rın) iki yü zü nü
boz gu na uğ ra tır; eğer siz den bin (ki şi) olur sa, Allah'ın iz -
niy le (on la rın) iki bi ni ni ye ner. Allah, sab re den ler le be ra -
ber dir. (En fal Su re si, 66)
Allah'a ve Re su lü'ne ita at edin ve çe ki şip bir bi ri ni ze
düş me yin, çö zü lüp yıl gın la şır sı nız, gü cü nüz gi der. Sab -
re din. Şüp he siz Allah, sab re den ler le be ra ber dir. (En fal
Su re si, 46)

Sabır, Allah'ın rızasını ve cennetini kazanabilmek için gösteri-

lecek en önemli vasıflardan biridir. Kuran'da müminlerin özel-

likleri bildirilirken, "Onlar sabredenler ve Rablerine tevek-

kül edenlerdir" (Nahl Suresi, 42) denmektedir. Konunun

önemi başka ayetlerde de şöyle haber verilir:
… Sab re den le rin kar şı lı ğı nı yap tık la rı nın en gü ze liy le
Biz mu hak kak ve re ce ğiz. (Nahl Su re si, 96)
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Son ra iman eden ler den, sab rı bir bir le ri ne tav si ye eden -
ler den, mer ha me ti bir bir le ri ne tav si ye eden ler den ol -
mak. (Be led Su re si, 17)

Mü min ler du ala rın da da Allah'tan sa bır ta lep eder ler:

…"Rab bi miz, üze ri mi ze sa bır yağ dır, adım la rı mı zı sa bit
kıl (kay dır ma) ve ka fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım
et." (Ba ka ra Su re si, 250)

“İNSANIN DÜNYAYA GELİŞ AMACI İMTİHAN 
OLMAK VE BU İMTİHANLARI SABIRLA 
KARŞILAMAKTIR”

ADNAN OKTAR: Allah dünyayı yarattığında bir amacı
vardı. Bunun amacı imtihandır. İnsanların kendilerine ne olduk-
larını göstertmektir, iyilere iyi olduklarını göstermek, kötülere
kötü olduklarını göstermek ve her şeyi zıttıyla yaratmıştır
Allah dünyada. Gece gündüz, iyi kötü, güzel çirkin, yani nega-
tif, pozitif bu şekilde. Ve bunların bir mücadelesi vardır.
Gündüz geceyi kovalar, gece gün-
düzü kovalar. İyilerle kötülerin de
bir mücadelesi vardır. Bu, Hz
Adem (as)’dan itibaren başlamış-
tır. Kıyamete kadar da devam
edecektir. Bu mücadele içeri-

sinde, iyiler mutlaka zorluk-

larla karşılaşırsa, iyi oldukları

anlaşılabilir yani zorlukla kar-

şılaşmayan bir insanın imti-
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han olması diye bir konu Allah’ın dilemesi dışında

olmaz. Çünkü mesela açlığa sabır vardır; acıya sabır

vardır; zamana karşı sabır vardır; kötü söze sabır vardır;

korkulacak birşeye karşı sabır vardır mesela korkma-

mak. Bunlarla insanlar imtihan olurlar. Bütün daha önce
geçmiş peygamberler ve onlara uyan ümmetler de bu yollardan
geçmişlerdir. Ben de, Allah yolunda mücadele eden bir insan
olduğum için, bizler de aynı yollardan geçiyoruz. Mesela Hz.
Yusuf (as), son derece masum, temiz bir çocuktu. Gayet güzel
bir çocuktu. Tek suçu kardeşlerinin onu kıskanması. Eğer suç
sayılırsa ki; belli ki suç değil bu. Ve kardeşleri onu kuyuya atma-
ya karar veriyorlar. Hatta şehit etme kararı da alıyorlar.
"Babamızın sevgisi bize kalsın" diye. Yani buradaki anormalliğin

şiddetine dikkat edin. Bunlar bir Müslüman
babanın çocukları, fakat sadece "dikkat
bizim üzerimizde kalsın, sevilen biz ola-
lım" diye "ya öldürelim ya da kuyuya

atalım" diyorlar, sonra kuyuya atmaya
karar veriyorlar biliyorsunuz.
Kuyunun içerisinde, Allah onu bir
süre muhafaza ettikten sonra kur-

tarıyor, ama imtihanı ve
çilesi bitmiyor. Bu sefer
de bir kadın musallat olu-
yor. İspat etmesine rağ-

men; kadına karşı cinsel bir suç
işlemediğini ispat etmesine rağ-
men yine de onu hapse koyuyor-



lar biliyorsunuz Hz. Yusuf (as)’ı ve onu kendisi de istiyor, diyor
"Ya Rabbi, benim için  hayırlısını ver" diyor özetle. Şeytandan
Allah’a sığınırım. Ve uzun yıllar hapishanede kalıyor biliyorsu-
nuz. Yaklaşık 7 yıl anladığımız kadarıyla. Bu onun imtihanıydı
işte. Çıktığında da Allah onu Mısır’a sultan yaptı, fakat çıkar
çıkmaz yine Allah’ı istedi, yine ahireti istedi. Yani ne kadar
güzel nimetlere kavuştum ben, dünyada yaşayayım demiyor.
Çıkar çıkmaz yine Allah’tan ahireti istiyor. Allah’ın rızasını,
rahmetini istiyor. Allah’ın rızasını istiyor. Benim de düşüncem
aynı olduğu için, onlar gibi olduğu için ve onlara uyanlar, pey-
gamberlere uyanlar gibi olduğu için tabi ki çilelerle, zorluklar-
la karşılaştım. (Kanal 55 röportajından, Ağustos 2008)
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SA LİH AMEL

S a lih amel, Ku ran'da çok sık ge çen te rim le rden bi r ta ne -

si dir. Sa lih ke li me si; gü zel, doğ ru, ha yır lı an lam la rı na ge -

lir. "Is lah et mek" fi ili de ay nı kök ten tü re miş tir ve "sa lih ha le

ge tir mek" de mek tir. Amel ke li me si nin Türk çe de ki en ya kın

kar şı lı ğı ise "iş"tir. Do la yı sıy la sa lih amel, iyi ve ha yır lı iş an la -

mı na ge lir ki, bu da Ku ran'da Allah'ın rı za sı na ve in dir di ği di ne

uy gun her tür lü fi il ve ha re ke ti ifa de eder.

Bir insanın ahiretini kurtaran şey ise, yalnızca iman etmesi

değil, aynı zamanda o imana uygun salih ameller işlemesidir.

Çünkü salih amel, samimi imanın da bir göstergesidir. Buna

karşın, yalnızca "iman ettim" deyip, bu imanın gereklerini yeri-

ne getirmemek, insan için kurtuluş vesilesi olmaz. Allah, bu

konuda ayetlerde şöyle buyurmaktadır:

İn san lar, (sa de ce) "İman et tik" di ye rek, sı nan ma dan bı -
ra kı la cak la rı nı mı san dı lar? An dol sun, on lar dan ön ce ki le -
ri sı na dık; Allah, ger çek ten doğ ru la rı da bil mek te ve ger -
çek ten ya lan cı la rı da bil mek te dir. (An ke but Su re si, 2-3)

Allah'ın "iman et tik" di yen le ri sı na ma sı nın önem li bir kıs mı,

sa lih amel ler le olur. Çün kü bu amel ler, on la rı ye ri ne ge tir mek -

le yü küm lü olan Müs lü man la rın sa bır la rı nı, ka rar lı lık la rı nı, sa -
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da kat le ri ni, kı sa ca sı iman la rın da ki di ra yet le ri ni or ta ya çı ka rır. 

Kuran'da, salih amellerin farklı şekilleri bildirilir. Din ahlakı-

nın diğer insanlara tebliğ edilmesi, Kuran ahlakının yaşanması

için çalışılması, dine karşı yapılan saldırıların fikren bertaraf

edilmesi, Kuran'ın daha iyi anlaşılması için gayret gösterilmesi,

Müslümanların her türlü kişisel ve sosyal probleminin çözümü

gibi konuların hepsi son derece önemli salih amellerdir. 5

Vakit namaz, oruç, infak (zekat), hac gibi temel İslami ibadet-

ler de salih amellerdendir. 

Bir ayette, salih amelin neler olduğu şu şekilde haber verilir:

Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil dir.
Ama iyi lik, Allah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le re, Ki ta ba ve
pey gam ber le re iman eden; ma la olan sev gi si ne rağ -
men, onu ya kın la ra, ye tim le re, yok sul la ra, yol da kal mı -
şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz gür lük le ri için) ve -
ren; na ma zı dos doğ ru kı lan, ze ka tı ve ren ve ahid leş tik -
le rin de ahid le ri ne ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık ta
ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve
dav ra nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta -
ki olan lar da bun lar dır. (Ba ka ra Su re si, 177)

Ancak dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus vardır;

bir ameli salih kılan şey, yalnızca onun sonucu değildir, onun

arkasındaki "niyet"tir. Bu nedenle de, bir amelin salih olması,

yalnızca ve yalnızca Allah rızası gözetilerek yapılmış olmasına

bağlıdır. Bu gerçek, "salih amel" kavramını, cahiliye toplumun-

daki "hayırseverlik" kavramından ayırır. 

Salih amel Allah rızası için yapılır; cahiliye anlayışındaki yanlış

hayırseverliğin arkasında ise sosyal bir dayanışma hissi ve özel-

likle de "hayırsever" olarak tanınma isteği vardır. 
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Aşa ğı da ki ayet ler, mü min le rin üst te ki ta rif te ki "ha yır se ver -

lik" kav ra mın dan ne den uzak ol duk la rı nı or ta ya koy mak ta dır:

Adak la rı nı ye ri ne ge ti rir ler ve şer ri yay gın olan bir gün -
den kor kar lar.
Ken di le ri, ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok -
su la, ye ti me ve esi re ye di rir ler.
"Biz si ze, an cak Allah'ın yü zü (rı za sı) için ye di ri yo ruz;
siz den ne bir kar şı lık is ti yo ruz, ne bir te şek kür."
"Çün kü biz, asık su rat lı, zor lu bir gün ne de niy le Rab bi -
miz den kor ku yo ruz". (İn san Su re si, 7-10)

Eğer "sa lih amel" ta nı mı na uy gun olan iş ler, üst te ki ayet ler de

bildirilen amaç tan, ya ni ka tık sız Allah rı za sın dan uzak la şır sa, o

za man sa lih amel ol ma özel lik le ri ni yi ti rir ler. Bu du rum, ak si -

ne, in sa nın baş ka in san la rın rı za sı nı ara ma sı an la mı na ge lir ki,

bu nun Ku ran'da ki ta nı mı "şirk"tir ve şirk bü yük bir gü nah tır. 

Ma un Su re si'nde ki ayet ler de, Allah'ın de ğil, in san la rın rı za -

sı için na maz kı lan ve bu ne den le iba det le ri nin sa lih amel ol -

ma ni te li ği ni kay bet ti ği ki şi ler şöy le ha ber ve ri lir:

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)

Bu ayetin açıklamasıyla ilgili olarak kıymetli müfessirlerden

Taberi iki hadis nakletmiştir:

Sa'd b. Ebi Vakkas´tan rivayet edilmiştir. Sa'd diyor ki: "Ben
Resulullah’tan, namazlarına karşı gaflet içinde olanlardan sordum.
Buyurdu ki: "Onlar namazlarının vakitlerini geçirenlerdir."

Ebu Berze diyor ki: "Onlar o kimselerdir ki namazlarına karşı gafil-
dirler." âyeti kerimesi nazil olunca Resulullah şöyle buyurdu: "Allahu
ekber, bu namaz sizin için her birinize bütün dünya kadar şeyler
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verilmesinden daha hayırlıdır. Namazına karşı gafil olan kimse kıldı-
ğı namazdan hayır ümid etmeyen ve kılmamaktan dolayı Rabbinden
korkmayan kimsedir." (Ebu Cafer Muhammed b. Cerir etTaberi,
Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi, 9/238239)

Peygamber Efendimiz (sav)’in namazla ilgili diğer bazı hadis-

leri ise şöyledir:

Cündüb İbni Süfyân radyallahuanh'den rivayet edildiğine göre,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sabah namazı-
nı kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoğlu! Allah,
bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin."
(Müslim, Mesâcid 261-262. Ayr�ca bk. Tirmizî, Salât 51, Fiten 6;
İbni Mâce, Fiten 6)

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i: "Gerçekten kişi ile şirk ve
küfür arasında namazı terk etmek vardır" buyururken işittim.
(Müslim, Îmân 134. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî, Îmân
9; İbni Mâce, İkâmet 17)

Câbir rad�yallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallalla-
hu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Beş vakit namazın benzeri, siz-
den birinizin kapısı önünden akıp giden ve her gün içinde beş defa
yıkandığı bol sulu bir ırmak gibidir." (Müslim, Mesâcid 284)

Ay nı na maz gi bi sa lih bir amel olan in fak -ma lın Allah yo lun -

da har can ma sı- da, eğer Allah'ın de ğil de in san la rın rı za sı için

ya pı lır sa tüm de ğe ri ni yi ti rir. Ku ran'da, ger çek in fak la gös te riş

için ya pı lan in fak ara sın da ki fark şöy le açık la nır:

Ey iman eden ler, Allah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp,
in san la ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi -
bi min net ve ezi yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl -
ma yın. Böy le si nin du ru mu, üze rin de top rak bu lu nan bir
ka ya nın du ru mu na ben zer; üze ri ne sağ nak bir yağ mur
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düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir. On lar ka zan dık la -
rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez (el de ede mez)ler.
Allah, kâ fir ler top lu lu ğu na hi da yet ver mez. 
Yal nız ca Allah'ın rı za sı nı is te mek ve ken di le rin de ola nı
kök leş ti rip- güç len dir mek için mal la rı nı in fak eden le rin
ör ne ği, yük sek çe bir te pe de bu lu nan, sağ nak yağ mur al -
dı ğın da ürün le ri ni iki kat ve ren bir bah çe nin ör ne ği ne
ben zer ki ona sağ nak yağ mur isa bet et me se de bir çi -
sin ti si (var dır). Allah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (Ba ka ra
Su re si, 264-265)

Ay nı ko nu, bir baş ka su re de şöy le bildirilir:
Ve on lar, mal la rı nı in san la ra gös te riş ol sun di ye in fak
eder ler, Allah'a ve ahi ret gü nü ne de inan maz lar. Şey -
tan, ki me ar ka daş olur sa, ar tık ne kö tü bir ar ka daş tır
o. Allah'a ve ahi ret gü nü ne ina na rak Allah'ın ken di le -
ri ne ver di ği rı zık tan in fak et se ler di, aleyh le ri ne mi
olur du? Allah, on la rı iyi bi len dir. (Ni sa Su re si, 38-39)

Kı sa ca sı, bir ame li sa lih kı lan, onun ar dın da ki ni yet tir. Eğer o

amel le is te nen mad di so nuç el de edi le me miş da hi ol sa, eğer

ni yet sa lih se, amel de sa lih olur. Ör ne ğin bir in san Allah rı za sı

için bir işe el atıp uzun sü re ça ba la ya bi lir. Fa kat so nuç is te di ği

gi bi ola ma ya bi lir. An cak fark et mez; o yi ne de ka za na ca ğı se va -

bı ka zan mış olur. Hem Müs lü man bil me li dir ki, Allah'ın ken di -

si ni baş ta he def le di ği so nu ca ulaş tır ma ma sı nın bü yük bir sır rı

ve hik me ti var dır. Çün kü ayet te ki, "... 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. Allah bi lir de siz bil mez si niz"

(Ba ka ra Su re si, 216) hük mü ne gö re, ula şıl mak is te nen so nu cun

ger çek ten iyi olup ol ma dı ğı nı bi len an cak Allah'tır. 
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Müs lü man, her işe Allah rı za sı için gi riş me li, an cak so nu cu nu

da  Allah'a bı rak ma lı dır. 

Sa lih ame lin üst te de ğin di ği miz bu te mel özel li ği, ya ni her -

şey den ön ce ni ye te bağ lı olu şu, Allah'ın müs tağ ni ye ti nin ve in -

sa nın Rab bi mi ze kar şı olan ac zi nin bir so nu cu dur. Allah müs -

tağ ni dir; ya ni her tür lü ku sur ve ek sik lik ten uzak tır, hiç bir şe -

ye ih ti ya cı ol ma yan dır. Do la yı sıy la, Allah'ın Müs lü man la rın ya -

pa cak la rı sa lih amel le re de ih ti ya cı yok tur. Ku ran'da şöy le

hük me di lir:

Ey in san lar, siz Allah'a (kar şı fa kir olan) muh taç lar sı nız;
Allah ise, Ğa niy (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ha -
mid (övül me ye la yık)tır.

Di le ye cek ol sa, si zi gi de rir (yok eder) ve yep ye ni bir
halk ge ti rir.
Bu, Allah'a gö re güç de ğil dir. (Fa tır Su re si, 15-17)

Rab bi miz di le di ği an da di le di ği şe yi ya pa bi lir. Allah'ın hiç bir

şe ye ih ti ya cı nın ol ma dı ğı Ku ran'da şöy le ha ber ve ril mek te dir:

"... İman eden ler hâ lâ an la ma dı lar mı ki, eğer Allah di -
le miş ol say dı, in san la rın tü mü nü hi da ye te er dir miş
olur du..."(Rad Su re si, 31)

Do la yı sıy la, bir in san sa lih amel iş le mek le, ger çek te an -
cak ken di si ne ya rar sağ la mak ta, ken di ahi re ti ni kur -
mak ta dır. Ku ran'da ifa de edil di ği üze re, "kim cehd
eder se (ça ba gös te rir se), yal nız ca ken di nef si için cehd
et miş olur. Şüp he siz Allah, alem ler den müs tağ ni dir."
(An ke but Su re si, 6)

Ay nı şe kil de, na maz kı lan ki şi ken di si  için kıl mış olur, oruç

tu tan, Allah yo lun da har ca ma ya pan ya da İs lam'ı sa vu nan da
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tüm bun la rı ken di si için yap mış olur. Bun la rı yap ma ya ih ti ya cı

olan ken di si dir. 

Allah Ku ran'da fi il le rin ken di si nin ya da so nuç la rı nın de ğil, bu

amel ler ya pı lır ken ki şi nin ni ye ti nin önem li ol du ğu nu bi ze ha ber

ve rir. Hac Su re si'nde, bu ger çek şöy le bir ör nek le açık la nır:

On la rın et le ri ve kan la rı ke sin ola rak Allah'a ulaş maz,
an cak O'na siz den tak va ula şır. İş te böy le, on la ra si zin
için bo yun eğ dir miş tir; O'nun si ze hi da yet ver me si ne
kar şı lık Allah'ı tek bir et me niz için. Gü zel lik te bu lu nan -
la ra müj de ver. (Hac Su re si, 37)

Bu ne den le, sa lih amel ya pı lır ken, ni ye tin sü rek li sağ lam tu -

tul ma sı, ya ni ya pı lan işin sa de ce Allah rı za sı için ya pıl dı ğı nın

akıl da tu tul ma sı son de re ce önem li dir. Bu amaç la da, Allah'la

ma ne vi bir bağ lan tı için de ol mak, bir iş ya par ken O'nu tes bih

et mek ve işin ka bu lü için Allah'a dua et mek ge rek li dir. 

Kuran'da haber verilen, Hz. İbrahim (as) ve Hz. İsmail (as)'ın

Kabe'yi inşa ederken ettikleri dua, tüm müminler için örnek-

tir:

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;
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. (Ba ka ra Su re si, 127-128)

Allah'ın Hz. Davud (as) ve ashabına verdiği "Ey Davud aile-

si, şükrederek çalışın. Kullarımdan şükredenler azdır"
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(Sebe Suresi, 13) emri de, salih amel işlenirken Allah'ın dua ve

şükürle sürekli tesbih edilmesinin önemini bildirmektedir. 

Bu tür bir amel, sa lih bir amel dir ve in sa nın Allah'a olan ya -

kın lı ğı nı ve ahi ret te ki de re ce si ni ar tı rır. İn sa nın "iman et tim"

de mek le söy le di ği söz, bu amel le bir lik te sağ lam la şır. Allah Fa -

tır Su re si'nde ki bir aye tin de şöy le bu yur mak ta dır: 

"... Gü zel söz O'na yük se lir, sa lih amel de onu yük sel -
tir..." (Fa tır Su re si, 10) 

İman edip ha ya tı bo yun ca sa lih amel ler iş le yen bir mü mi nin

ka vu şa ca ğı kur tu luş ise Allah'ın rı za sı ve cen ne ti dir. Ku ran'da

şöy le hük me dil mek te dir:

İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar -ki Biz hiç
kim se ye güç ye ti re ce ğin den faz la sı nı yük le me yiz- on lar
da cen ne tin as ha bı (hal kı)dır lar. On da son suz ola rak
ka la cak lar dır.
Biz on la rın gö ğüs le rin de kin den ne var sa çe kip al mı şız.
Alt la rın dan ır mak lar akar. Der ler ki: "Bi zi bu na ulaş tı -
ran Allah'a hamd ol sun. Eğer Allah bi ze hi da yet ver me -
sey di biz doğ ru ya er me ye cek tik. An dol sun, Rab bi mi zin
el çi le ri hak ile gel di ler." On la ra: "İş te bu, yap tık la rı nı za
kar şı lık ola rak mi ras çı kı lın dı ğı nız cen net tir" di ye ses le -
ni le cek. (Araf Su re si, 42-43)
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ŞÜ KÜR

Ş ü kür, bir ni me ti ve re ne te şek kür et mek, mem nu ni ye ti ni

ve min net tar lı ğı nı be lirt mek, ve ri len ni me tin de ğe ri ni

bil mek, tak dir et mek ma na sı na ge lir. Söz  ko nu su olan Allah'a

şük ret mek olun ca , şük rün bu ge nel ta ri fi ne, her tür lü ni me tin

tek sa hi bi nin Allah ol du ğu nun ve her şe yin yal nız ca O'ndan gel -

di ği nin şu urun da ol ma yı, bu nu kalp le ve dil le ifa de et me yi de

ek le mek ge re kir. Şük ret me nin ter si ise Ku ran'da, nan kör lük

an la mı na ge len "kü für" te ri miy le ta nım la nır. Yal nız ca bu ta nım

bi le şük ret me nin Allah Ka tın da ne ka dar önem li bir iba det ol -

du ğu nu ve bu iba det ten uzak laş ma nın in sa nı ne ka dar kö tü bir

ko nu ma sok tu ğu nu gös ter me si açı sın dan ye ter li dir.

Şükür, Kuran'da üzerinde en çok durulan konulardan biridir.

Yetmişe yakın ayette şükretmenin öneminden bahsedilir,

müminlere şükretmeleri hatırlatılır, şükredenlerin ve şükret-

meyenlerin örnekleri verilir, akıbetleri anlatılır. Şükrün

Kuran'da bu derece önemle bildirilmesinin nedeni, bunun ima-

nın ve tevhidin en büyük göstergelerinden biri olmasındandır.

Bir ayette şükretmek, "yalnızca Allah'a kulluk etme"nin şartı

olarak belirtilir: 
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Ey iman eden ler si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin te miz

olan la rın dan yi yin ve yal nız ca O'na kul luk edi yor sa nız,

(yi ne yal nız ca) Allah'a şük re din. (Ba ka ra Su re si,172)

Zü mer Su re si'nde ki ayet ler de ise şük ret mek, şirk koş ma nın

zıt tı ola rak Allah'a kul luk et mek le bir lik te zik re dil miş tir:

An dol sun, sa na ve sen den ön ce ki le re vah yo lun du (ki):

Eğer şirk ko şa cak olur san, şüp he siz amel le rin bo şa çı -

ka cak ve el bet te sen, hüs ra na uğ ra yan lar dan ola cak sın.

Ha yır, ar tık (yal nız ca) Allah'a kul luk et ve şük re den ler -

den ol. (Zü mer Su re si, 65-66)

Şükretmenin ne kadar önemli bir konu olduğunu gösteren

bir başka örnek de İblis'in ahlaksızlığının haber verildiği kıssadır.

Ayetlerde İblis'in bu çirkin ahlakı şöyle haber verilmektedir:

De di ki: "Ma dem öy le, be ni az dır dı ğın dan do la yı on lar(ı

in san la rı sap tır mak) için mut la ka se nin dos doğ ru yo lun -

da (pu su ku rup) otu ra ca ğım. Son ra mu hak kak ön le rin -

den, ar ka la rın dan, sağ la rın dan ve sol la rın dan so ku la ca -

ğım. On la rın ço ğu nu şük re di ci bul ma ya cak sın." (Araf

Su re si, 16-17)

Görüldüğü gibi, kibir, haset ve kıskançlığından ötürü kıya-

mete kadar tüm yaşamını insanları saptırmaya adamış olan

şeytan, insanın şükürden uzaklaşmasını kendisi için kendi

düşük aklınca büyük bir başarı olarak görmektedir. Şeytanın

ana hedeflerinden birinin insanları şükürden alıkoymak oldu-

ğu dikkate alındığında, şükretmeyen bir kimsenin nasıl büyük

bir sapkınlık içinde olduğu daha iyi anlaşılır.

Şü kür im ti ha nın bir par ça sı dır. Allah in sa na Ka tın dan sa yı sız

ni met ler ve rir, ona na sıl dav ran ma sı ge rek ti ği ni bil di rir ve
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onun bu ni met ler kar şı sın da ki tav rı nı de ner. İn san da ar tık ya

şük re den ler den olur ya da nan kör ler den. Bu du rum aşa ğı da ki

ayet ler de şöy le bil di ri lir:

Şüp he siz Biz in sa nı, kar ma şık olan bir dam la su dan ya -
rat tık. Onu de ni yo ruz. Bun dan do la yı onu işi ten ve gö -
ren yap tık. Biz ona yo lu gös ter dik; (ar tık o,) ya şük re di -
ci olur ya da nan kör. (İn san Su re si, 2-3)

Ayet te, de nen mek te olan in sa nın iki yol dan bi ri si ni, ya ni

şük rü ve ya nan kör lü ğü se çe ce ği be lir til miş tir. Do la yı sıy la

ayet te, şük ret me nin iman la, şük ret me me nin ise kü für le eş

tu tul du ğu açık ça gö rül mek te dir.

Aza bın te me lin de de şük ret me mek var dır. Allah, şük re den

ve iman eden ler için aza bın söz ko nu su ol ma dı ğı nı müj de le -

mek te dir:

Eğer şük re der ve iman eder se niz, Allah aza bı nız la ne
yap sın? Allah şük rün kar şı lı ğı nı ve ren dir, bi len dir. (Ni sa
Su re si, 147)

Yu ka rı da ki ayet te ol du ğu gi bi Allah, şük rün kar şı lı ğı nı ve re -

ce ği ni, şük re den le re ni me ti ni ar tı ra ca ğı nı ve on la rı ödül len di -

re ce ği ni Ku ran'ın baş ka bir çok aye tin de ha ber ver miş tir. Bu

ayet ler den bir ka çı şöy le dir:

Rab bi niz şöy le bu yur muş tu: "An dol sun, eğer şük re der -
se niz ger çek ten si ze art tı rı rım ve an dol sun, eğer nan -
kör lük eder se niz, şüp he siz, be nim aza bım pek şid det li -
dir." (İb ra him Su re si, 7)
İş te Allah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan kul la rı na
böy le müj de ver mek te dir. De ki: "Ben bu na kar şı ya kın -
lık ta sev gi dı şın da siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum."
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Kim bir iyi lik ka za nır sa, Biz on da ki iyi li ği art tı rı rız. Ger -
çek ten Allah, ba ğış la yan dır, şük re de ne kar şı lı ğı nı ve -
ren dir. (Şu ra Su re si, 23)
Lut kav mi de uya rı la rı ya lan la dı. Biz de on la rın üze ri ne
taş yağ dı ran bir ka sır ga gön der dik. Yal nız Lut ai le si ni
(bu azab tan ay rı tut tuk;) on la rı se her vak ti kur tar dık.
Ta ra fı mız dan bir ni met ola rak. İş te Biz, şük re den le ri
böy le ödül len di ri riz. (Ka mer Su re si, 33-35)

Nahl Su re si'nin 18. aye tin de, "Eğer Allah'ın ni me ti ni say -

ma ya kal kı şa cak olur sa nız, onu bir ge nel le me ya pa rak

bi le sa ya maz sı nız; ger çek ten Allah, ba ğış la yan dır, esir -

ge yen dir" hük müy le bil di ril di ği gi bi, Allah'ın ni met le ri ni tek

tek sa ya bil mek şöy le dur sun, ni met le ri sı nıf la ra ayı ra rak say -

mak bi le müm kün de ğil dir. Ni me tin sı nı rı ol ma dı ğı na gö re şük -

ret me nin de bir sı nı rı yok tur. O hal de in san sü rek li bir şü kür

ha lin de bu lun ma lı, Allah'ın ni me ti ni an ma lı, ha tır da tut ma lı, an -

lat ma lı dır. 

Ba zı kim se ler şük ret mek için ken di le ri ne çok bü yük, çok

özel bir ni me tin gel me si ni, ya da çok bü yük bir so run la rı nın

hal lol ma sı nı bek ler ler. Oy sa bi raz dik kat edil di ğin de, in sa nın

her anı nın ni met için de geç ti ği gö rü lür. Ha ya tı, sağ lı ğı, ak lı, şu -

uru, beş du yu su, ne fes al dı ğı ha va ve bun la ra ben zer sa yı sız ni -

met ken di si ne her an ke sin ti siz bir şe kil de su nul mak ta dır. Bu

ni met le rin ise her  bi ri ay rı bir şük rü ge rek ti rir. Allah'ı an ma -

sın da, te fek kü rün de ek sik lik olan kim se ler gaf let için de ol duk -

la rı için, bu ni met le rin de ğe ri ni on la ra sa hip ken bil mez, bun la -

rın şük rü nü yap maz, an cak bu ni met ler el le rin den alın dı ğı za -

man de ğer le ri ni an lar, nan kör lük le ri nin karşılığını görürler.  
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Ku ran'da, Allah'ın in san la ra şük ret me le ri için ver di ği çe şit li

ni met ler sa yı lır ve bun la rın şü kür le ri nin ya pıl ma sı tek rar tek -

rar öğüt le nip ha tır la tı lır. Bu ni met ler den ba zı la rı şun lar dır: İn -

sa nın düz gün bir bi çim de ya ra tı lıp var edil me si, işit me, gör me

ve his le rin ve ril me si, Allah'ın in san la ra di ni ni öğ ret me si, ayet -

le ri ni açık la ma sı, mü min le ri te miz le yip arın dır ma sı, gü nah la rın

ba ğış lan ma sı, iba det ler de ko lay lık sağ lan ma sı, in kar cı la ra kar şı

za fer ve ril me si, mü min le rin küf rün ezi yet le rin den kur ta rıl ma -

sı, in san la rın yer yü zün de yer le şik kı lı nıp on la ra ge çim lik ler ve -

ril me si, in san lar için içi le cek su yun ya ra tıl ma sı, top ra ğın ver di -

ği ürün ler, hay van la rın in san la rın hiz me ti ne ve ya ra rı na su nul -

ma sı, de ni zin in san la rın em ri ne ve ril me si, de niz den çı kan ürün -

ler, süs eş ya la rı, de niz de gi den ge mi ler, ge ce ile gün dü zün ya -

ra tıl ma sı...

Bir kim se "ben şük ret mi yo rum fa kat bü tün iba det le ri ya pı yo -

rum, bir çok iyi lik, se vap iş li yo rum" gi bi bir ma ze ret öne sü re -

mez. Çün kü şük ret me yen bir kim se Allah'ı an ma yan, Allah'tan

ta ma men ga fil ya şa yan bir kim se de mek tir. Allah'ın ver di ği sa -

yı sız ni me ti gör me zlik ten ge len, bu ni met le ri şu ur suz ca tü ke -

tip ni me tin sa hi bi ni ve bu ni met le rin ve ri liş hik me ti ni dü şün -

me yen, hat ta ak lı na bi le ge tir me yen, kı sa ca Allah'a kar şı nan -

kör lük eden bir kim se nin bu tu tu mu nu de ğiş tir me di ği hal de

Allah'tan bir şey ler um ma sı, ahi ret ko nu sun da olum lu bek len ti -

le ri ol ma sı son de re ce an lam sız dır. Mü min o yüz den şük ret me

ko nu sun da as la gev şek lik gös ter me me li dir. 

Allah'ın Kuran'daki ve dış dünyadaki ayetlerini de ancak
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çokça şükredenlerin anlayabileceğine dair Kuran'da birçok

ayet vardır. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Gü zel şeh rin bit ki si, Rab bi nin iz niy le çı kar; kö tü olan -
dan ise kav ruk tan baş ka sı çık maz. İş te Biz, şük re den bir
top lu luk için ayet le ri böy le çe şit li bi çim ler de açık lı yo -
ruz. (Araf Su re si, 58)
An dol sun Mu sa'yı: "Kav mi ni ka ran lık lar dan nu ra çı kar
ve on la ra Allah'ın gün le ri ni ha tır lat" di ye ayet le ri miz le
gön der miş tik. Şüp he siz bun da çok ça sab re den ve şük -
re den her kes için ger çek ten ayet ler var dır. (İb ra him
Su re si, 5)
Gör mü yor mu sun ki, si ze ayet le rin den (ba zı la rı nı) gös -
ter me si için, ge mi ler Allah'ın ni me tiy le de niz de akıp
git mek te dir! Hiç şüp he siz bun da, çok sab re den, çok
şük re den için ger çek ten ayet ler var dır. (Lok man Su re -
si, 31)
On lar ise: "Rab bi miz, se fer le ri mi zin ara sı nı aç (şe hir le -
ri miz bir bi ri ne çok ya kın dır) de di ler ve ken di ne fis le ri -
ne zul met miş ol du lar. Böy le ce Biz de on la rı ef sa ne ler(e
ko nu olan bir halk) kıl dık ve on la rı dar ma da ğın edip da -
ğıt tık. Şüp he siz bun da, çok sab re den ve çok şük re den
her kes için ger çek ten ayet ler var dır. (Se be Su re si, 19)

Allah'ın bu ayet ve de lil le ri nin hik me ti an cak çok ça şük re -

den le rin ulaş tık la rı kav ra yış ve du yar lı lık sa ye sin de an la şı la bi lir.

Nan kör ve du yar sız ki şi ler ise Allah'ın ayet le ri nin hik met le ri ni

an la ya maz hat ta bu ayet le rin far kı na bi le va ra maz lar. 

Ku ran'da Allah'ın pey gam ber le re sü rek li ola rak şük re di ci ol -

ma la rı nı öğüt le di ği ni gö rü rüz. Hz. Musa (as) da bu pey gam ber -

ler den dir:
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(Allah:) "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, 144)

Yi ne ayet ler de, el çi le rin üs tün özel lik le rin den bah se di lir ken,

on la rın şük ret me le ri pek çok ayet te (Nahl Su re si, 120-121; İs -

ra Su re si, 3; Neml Su re si, 19; Yu suf Su re si, 38; Lok man Su re -

si, 12) özel lik le haber verilir. 

Ah kaf Su re si'nin 15. aye tin de ör nek ve ri len bir mü mi nin, ol -

gun luk ça ğı olan kırk ya şı na ulaş tı ğı za man yap tı ğı du ada,

Allah'tan ilk ola rak O'nun ni me ti ne şük re di ci ol ma yı is te me si

de şük ret me nin öne mi ni gös ter mek te dir:

Biz in sa na, "an ne ve ba ba sı na" iyi lik le dav ran ma sı nı
tav si ye et tik. An ne si onu güç lük le ta şı dı ve onu güç lük -
le do ğur du. Onun (ha mi le lik te) ta şın ma sı ve süt ten ke -
sil me si otuz ay dır. Ni ha yet güç lü (er gin lik) ça ğı na erip
kırk yıl (ya şın)a ula şın ca, de di ki: "Rab bim, ba na, an ne
ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi ve se nin ra zı
ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı ba na il ham et; be -
nim için so yum da sa la hı ver. Ger çek ten ben tev be edip
Sa na yö nel dim ve ger çek ten ben Müs lü man lar da nım."
(Ah kaf Su re si, 15)
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ÇI KAR GÖ ZET ME MEK

B ir in sa nın ima nın da sa mi mi ol du ğu nun (yal nız ca Allah'ın

rı za sı nı gö zet ti ği nin) en bü yük gös ter ge le rin den bi ri, ba -

sit çı kar lar pe şin de koş ma ma sı, ih las lı ya ni ha lis ola rak Allah'ın

rı za sı için ça lış ma sı dır. Her ni me tin Allah'tan gel di ği ni kav ra -

mış, yal nız ca Allah'ın rı za sı nı he def le yen, Allah'tan is te yen ve

O'ndan kor kan bir mü min, el bet te ba sit ve kü çük ba zı he sap -

la rın pe şin de koş ma ya cak tır. 

Dolayısıyla yaptığı işlerde çıkar gözetip gözetmemek, bir

insanın doğrudan imanıyla ilgilidir. Allah'ı gereği gibi takdir

eden ve ahireti kavramış olan bir insan, elbette bunların yanın-

da basit çıkar hesaplarına itibar etmeyecek ve Allah'ın

Kuran'da bildirdiği fedakarlık emri gereği kendi bencil hırsları-

nı tatmin etmek için uğraşmayacaktır. Buna karşın Allah'ı gere-

ği gibi takdir edemeyen ve ahireti kavrayamamış bir insanın bu

büyük gerçekleri göremeyip basit ve ufak menfaatler peşinde

koşması doğaldır. Son derece küçük bir dünyaya, son derece

dar bir kafa yapısına sahip olacağı için, sürekli olarak nefsinin

çıkarlarını gözeten bir tavır ortaya koyacaktır. 

Ku ran'da, mü min le rin üst len dik le ri teb liğ gö re vin den hiç bir

çı kar um ma ma la rı ge rek ti ği sık sık ha tır la tı lır. Tüm pey gam ber
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kıs sa la rın da da, pey gam ber le rin üst len dik le ri teb liğ gö re vin den

do la yı hiç bir "üc ret" (çı kar) ara ma dık la rı ha ber ve ri lir. Ba zı

ayet ler şöy le dir:

Ad (hal kı na da) kar deş le ri Hud'u (gön der dik). De di ki:
"Ey kav mim, Allah'a iba det edin, si zin O'ndan baş ka
İla hı nız yok tur. Siz ya lan ola rak (tan rı lar) dü zen ler den
baş ka sı de ğil si niz. Ey kav mim, ben bu nun kar şı lı ğın da
siz den hiç bir üc ret is te mi yo rum. Be nim üc re tim, be ni
ya ra tan dan baş ka sı na ait de ğil dir. Akıl er dir me ye cek
mi si niz? (Hud Su re si, 50-51)
De ki: "Ben bu na kar şı lık, Rab bi ne doğ ru bir yol tut ma -
yı di le yen (in san lar ol ma nız) dı şın da siz den bir üc ret is -
te mi yo rum." (Fur kan Su re si, 57)
Ha ni on la ra kar deş le ri Nuh: "Sa kın maz mı sı nız?" de -
miş ti. "Ger çek şu ki, ben si ze gön de ril miş gü ve ni lir bir
el çi yim." "Ar tık Allah'tan kor kup-sa kı nın ve ba na ita at
edin." "Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi yo rum;
üc re tim yal nız ca alem le rin Rab bi ne ait tir." (Şu ara Su -
re si, 106-109)

Ayetlerde görüldüğü gibi, Allah yolunda yapılan tebliğ karşı-

lığında hiçbir dünyevi çıkar gözetilmez. Bu çıkar yalnızca para

değildir; yapılan hizmet karşılığında itibar, insanların beğenisi ya

da takdiri de gözetilmez. Tek umud edilen karşılık Allah'ın

rızasıdır. Eğer Allah dilerse, yapılan hizmetin karşılığının bir

kısmını da dünyada verecektir. 

Dolayısıyla yapılan hizmetin kıymetinin ölçüsü de insanların

beğenisi değil, Allah'ın rızasına uygun oluşudur. Bazı peygam-

berlerin dönemlerinde, yaptıklarını takdir eden kimse olma-

mıştır. Kimse onları dinlememiş, kimse onlara tabi olmamış,
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hatta bütün toplum onlara karşı cephe almıştır. Ancak yine de

bu peygamberler Allah Katında üstün olanlardır. Çünkü başarı,

insanları etkilemek, onların beğenisini kazanmak değil, Allah'ın

rızasını kazanmaktır. Mümin Allah yolunda hizmet etmekle ve

Rabbimiz'e yakınlaşmak, dua etmek ve kulluk etmekle sorum-

ludur. Dünyevi başarıyı dilerse veren, dilerse geri tutan

Allah'tır. Bediüzzaman Said Nursi'nin dediği gibi, insan kendi

vazifesine bakmalı ve Allah'ın çizdiği kadere teslim olmalıdır.

Allah'ın rı za sı nı gö ze ten ki şi, sü rek li ola rak O'na iba det ha -

lin de olur. Ba sit çı kar he sap la rı yap ma dı ğı için, dün ya ha ya tı nın

sü sü onu et ki le mez. Ni te kim Allah Ku ran'da, mü min ler le be -

ra ber ol ma yı ve dün ya ha ya tı nın sü sü nü ara ya rak on lar dan

"göz le ri kay dır ma ma yı" em ret mek te dir:

Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne
dua eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı)
sü sü nü is te ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni
Bi zi zik ret mek ten gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di "is tek
ve tut ku la rı na (he va sı na)" uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de -
ne ita at et me. (Kehf Su re si, 28)

Burada çok önemli bir husus vardır: İnsan dine yaklaşırken,

"Nasıl bir çıkar elde ederim?" gi bi sap kın bir man tık la de ğil,

"Na sıl Allah'a iba det ede bi li rim, O'na ita at edip rı za sı nı ka za bi -

li rim?" man tı ğıy la dü şün me li dir. Ak si bir ta vır, sa mi mi yet siz lik

olur. Ku ran bu tür ta vır la rı be nim se yen le ri "mü na fık" ola rak

ta nım la mak tır. Bun lar bir ta kım men fa at le ri için din dar gö zü -

ken, sa mi mi yet siz, iki yüz lü ki şi ler dir ve Allah'ın ga za bı na en

çok uğ ra yan, ce hen ne min en alt ta ba ka sı na atı la cak olan lar da

on lar dır. Ku ran'da, bu ki şi le rin du ru mu şöy le ta rif edi lir:
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On lar der ler ki: "Allah'a ve el çi si ne iman et tik ve ita at
et tik" son ra bu nun ar dın dan on lar dan bir grup sırt çe -
vi rir. Bun lar iman et miş de ğil dir ler. Ara la rın da hük -
met me si için Allah'a ve Re su lü ne çağ rıl dık la rı za man,
on lar dan bir grup yüz çe vi rir. Eğer hak leh le rin de ise,
ona bo yun eğe rek ge lir ler. (Nur Su re si, 47-49)

Görüldüğü gibi, münafık karakterli kişiler, dinin ancak kendi

çıkarlarına uygun yönlerini kabul etmekte, diğer hükümlerini ise

reddetmektedirler. Bu kişiler belki bir süre dindar görünürler,

ancak gerçek durumları, ayette haber verildiği üzere "uçuruma

yuvarlanacak bir yarın kenarına bina kuran" insanlar gibidir:

Bi na sı nın te me li ni, Allah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze ri -
ne ku ran kim se mi ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me li ni
gö çe cek bir ya rın ke na rı na ku rup onun la bir lik te ken -
di si de ce hen nem ate şi içi ne yu var la nan kim se mi?
Allah, zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (Tev be
Su re si, 109)

Yal nız ca Allah'ın rı za sı nı ara ma nın öne mi ni bildiren di ğer ba -

zı ayet ler şöy le dir:

Allah'ın rı za sı na uyan ki şi, Allah'tan bir ga za ba uğ ra yan
ve ba rın ma ye ri ce hen nem olan ki şi gi bi mi dir? Ne kö -
tü ba rı nak tır o. (Al-i İm ran Su re si, 162)
Bun dan do la yı, ken di le ri ne hiç bir kö tü lük do kun ma dan
bir bol luk (fazl) ve Allah'tan bir ni met le ge ri dön dü ler.
On lar, Allah'ın rı za sı na uy du lar. Allah, bü yük fazl (ve ih -
san) sa hi bi dir. (Al-i İm ran Su re si, 174)
On la rın 'giz li ce söy leş me le ri nin' ço ğun da ha yır yok. An -
cak bir sa da ka ver me yi ve ya iyi lik te bu lun ma yı ya da in -
san la rın ara sı nı dü zelt me yi em re den le rin ki baş ka. Kim
Allah'ın rı za sı nı is te ye rek böy le ya par sa, ar tık ona bü -
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yük bir ecir ve re ce ğiz. (Ni sa Su re si, 114)
Allah, rı za sı na uyan la rı bu nun la kur tu luş yol la rı na ulaş -
tı rır ve on la rı Ken di iz niy le ka ran lık lar dan nu ra çı ka rır.
On la rı dos doğ ru yo la yö nel tip-ile tir. (Ma ide Su re si, 16)
Allah, mü min er kek le re ve mü min ka dın la ra için de
ebe di kal mak üze re, al tın dan ır mak lar akan cen net ler
ve Adn cen net le rin de gü zel mes ken ler va at et miş tir.
Allah'tan olan hoş nut luk ise en bü yük tür. İş te bü yük
kur tu luş ve mut lu luk bu dur. (Tev be Su re si, 72)
Ve on lar-Rab le ri nin yü zü nü (hoş nut lu ğu nu) is te ye rek
sab re der ler, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ken di le ri ne rı -
zık ola rak ver dik le ri miz den giz li ve açık in fak eder ler
ve kö tü lü ğü iyi lik le sa var lar. İş te on lar, bu yur dun
(dün ya nın gü zel) so nu cu (ahi ret mut lu lu ğu) on lar için -
dir. (Rad Su re si, 22)

Mü mi nin he de fi Allah'ın rı za sı, rah me ti ve cen ne ti dir. Bu nun

dı şın da kü çük dün ye vi çı kar lar ara maz. Bu ne den le Allah mü -

min le ri "Ger çek ten Biz on la rı, ka tık sız ca (ahi ret te ki

asıl) yur du dü şü nüp-anan ih las sa hip le ri kıl dık" (Sad Su -

re si, 46) şek lin de ta rif eder. Ger çek ten de ih las (ya ni ha lis, ka -

tık sız bir şe kil de Allah rı za sı nı ara mak), mü mi ni mü min ya pan

en önem li özel lik ler den dir. 

Za ten asıl ni met ler, ahi ret te ki ler dir. Bu dün ya, ge çi ci ve ol -

duk ça da ek sik bir yurt tur. Dün ya da ki ni met le r, ahi ret te ki le re

gö re son de re ce sı nır lı dır. Dün ya, ahi ret te ki ger çek ni me tin,

ya ni cen ne tin ol duk ça ek sik bir ör ne ği, bir nu mu ne si ola rak ya -

ra tıl mış tır. Ku ran'da, bu ko nu da şöy le de nir: 

Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü -
mü şe, sal ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu -
lan tut ku lu şeh vet in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı.
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Bun lar, dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel
yer Allah Ka tın da olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 14)
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, "(eğ len ce tü rün -
den) tut ku lu bir oya la ma", bir süs, ken di ara nız da bir
övün me (sü re si ve ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço -
ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ mur ör ne ği gi bi; onun bi tir -
di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho şu na git miş tir,
son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke sil miş,
son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li
bir azap; Allah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za)
var dır. Dün ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka
bir şey de ğil dir. (Ha did Su re si, 20)

Mü min, meş ru öl çü ler de dün ya ni met le rin den de ya rar la nır

ama bun la ra al da na rak as la Allah'ı, ahi re ti ve asıl gö re vi ni unut -

maz. Ak si bir tav rın ala ca ğı kar şı lık şu şe kil de bil di ri lir:

De ki: "Eğer ba ba la rı nız, ço cuk la rı nız, kar deş le ri niz, eş -
le ri niz, aşi re ti niz, ka zan dı ğı nız mal lar, az kâr ge ti re ce -
ğin den kork tu ğu nuz ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler,
siz le re Allah'tan, O'nun Re su lü'nden ve O'nun yo lun da
ci had et mek ten da ha se vim li ise, ar tık Allah'ın em ri ge -
lin ce ye ka dar bek le ye du run. Allah, fa sık lar top lu lu ğu na
hi da yet ver mez." (Tev be Su re si, 24)

Bu ko nu da ya pı lan yan lış bir ha re ket ise Cu ma Su re si'nde

şöy le uya rı lır:
Oy sa on lar (ken di le ri ni tü müy le Allah'a ve İs lam'a tes -
lim et me yen ler) bir ti ca ret ya da bir eğ len ce gör dük le -
ri za man, (he men) ona sö kün et ti ler ve se ni ayak ta bı -
rak tı lar. De ki: "Allah'ın Ka tın da bu lu nan, eğ len ce den
ve ti ca ret ten da ha ha yır lı dır. Allah, rı zık ve ren le rin en
ha yır lı sı dır." (Cu ma Su re si, 11)
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KAR DEŞ LİK VE 
BE RA BER LİK

S a da kat ve ih las ka dar önem li bir di ğer mü min vas fı da,

te sa nüt tür (kar deş lik, da ya nış ma, bir lik te lik). Ku ran'da

bil di ri len hük me gö re, tüm mü min ler bir bir le ri nin kar de şi dir -

ler. On lar ay nı yo la uy muş, ay nı ki ta ba ta bi ol muş, ay nı he de -

fe sa hip, ay nı duy gu la rı ta şı yan in san lar dır. Do la yı sıy la ara la rın -

da bü yük bir sev gi ve da ya nış ma bu lu nur. Allah, bu du ru mu

şöy le bildirmektedir:

Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenet-

lenmiş bir bina gibi saf bağlayarak cehd edenleri (çaba

harcayanları) sever. (Saff Su re si, 4)

Üst te ki ayet te ta rif edil di ği gi bi bir te sa nüt için de Allah yo -

lun da cehd et mek (ça ba har ca mak) ke sin bir emir dir. Al-i İm -

ran Su re si'nde Allah şöy le hük met mek te dir:
Allah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp ay rıl ma yın.

Ve Allah'ın si zin üze niz de ki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni siz

düş man lar idi niz. O, kalp le ri ni zin ara sı nı uz laş tı rıp-ısın -

dır dı ve siz O'nun ni me tiy le kar deş ler ola rak sa bah la dı -

nız. Yi ne siz, tam ateş çu ku ru nun kı yı sın day ken, ora dan
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si zi kur tar dı. Umu lur ki hi da ye te erer si niz di ye, Allah,

si ze ayet le ri ni böy le açık lar. (Al-i İm ran Su re si, 103)

Müminler güzel ahlaklıdırlar, mütevazidirler, sevgi ve saygı

doludurlar. Bu yüzden de tesanüt müminler arasında doğal bir

şekilde oluşur. Ancak bu konuda yine de dikkat edilmesi gere-

ken yönler vardır. Çünkü müminlerin istemeden ve kasıt

gözetmeksizin yapabileceği çeşitli yanlışlar, bu tesanüdün

zedelenmesine ve müminler arasında soğukluk yaşanmasına

neden olabilir. 

Bu yanlış hareketlerin nedeni, müminlerin davranışlarını gaf-

let anlarında etkileyen nefstir. Mümin fedakar, sevecen ve

sıcaktır; ama herkeste nefs bulunur ve insan dikkat etmezse

bazen nefsine uyabilir. Kıskanç, bencil ve hırslı olan nefsine

uyması ise, bu kötü hislerin mümine etki etmesi demektir.

İş te bu yüz den Ku ran'da, mü min le r te sa nüt ko nu sun da son

de re ce dik kat li ol ma la rı için uya rıl mak ta dır lar. Ma dem şey ta -

nın in san da ki te za hü rü olan nefs, in sa nı ya nıl ta bil mek te dir, öy -

ley se kar şı da ki mü mi nin nef si ni ha re ke te ge çi re cek bir üs lup

kesinlikle kul la nıl ma ma lı dır. Bu yön de ayet te şöy le buy rul mak -

ta dır:

Kul la rı ma, sö zün en gü zel ola nı nı söy le me le ri ni söy le.

Çün kü şey tan ara la rı nı açıp boz mak ta dır. Şüp he siz şey -

tan in sa nın açık ça bir düş ma nı dır. (İs ra Su re si, 53)

Ayet te bil di ri len emir, te sa nü dün sağ lan ma sı açı sın dan son

de re ce önem li dir. Bi rin ci si, mü min le rin bir bir le ri ne kar şı sü -

rek li olan en gü zel hi tap şek li ni (yal nız ca gü zel de ğil, "en gü -

zel") kul lan ma la rı em re dil mek te dir. İkin ci si, şey ta nın bir özel -
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li ği açı ğa vu rul mak ta dır: Şey tan, in san la rın ve özel lik le de mü -

min le rin ara sı nı boz mak için uğ raş mak ta dır. 

Şey ta nın ve nef sin mü min le rin ara sın da ki te sa nü dü boz mak

için en çok baş vur du ğu yol lar dan bi ri ise, re ka bet duy gu su dur.

Eğer mü min gaf let ha lin de olur sa, ma kam, mev ki gi bi ko nu lar -

da re ka bet his si ne ka pı lıp kar deş le ri ni geç me ye, ken di ni on lar -

dan da ha ön pla na çı kar ma ya ça lı şa bi lir. Ay nı şe kil de ken di sin -

den da ha ön plan da ki bir kar de şi ne kar şı kıs kanç lık his se de bi -

lir. As lın da gaf let ha lin de ya pı lan bu ha re ket, ger çek te Allah'a

is yan an la mı na gel mek te dir. Çün kü, "Yok sa on lar, Allah'ın

Ken di faz lın dan in san la ra ver dik le ri ni mi kıs ka nı yor -

lar?" (Ni sa Su re si, 54) aye ti ne gö re, in san la ra ve ril miş olan ni -

met ler Allah'tan dır ve bun la rı kıs kan mak Allah'ın tak di ri ne kar -

şı gel mek an la mı na ge lir. Bu ne den le mü min le rin kıs kanç lık gi -

bi bir ta vır dan ke sin lik le uzak dur ma la rı ge rek mek te dir. Eğer

böy le bir ta vır or ta ya ko nar sa, bu hem Allah'ın rızasına uygun

olmayan bir harekettir hem de ayetin hükmüne göre, mümin-

lerin gücünün azalmasına neden olur:

Allah'a ve Re su lü'ne ita at edin ve çe ki şip bir bi ri ni ze
düş me yin, çö zü lüp yıl gın la şır sı nız, gü cü nüz gi der. Sab -
re din. Şüp he siz Allah, sab re den ler le be ra ber dir. (En fal
Su re si, 46)

Müminlerin arasında sadece hayırlarda yarışmak vardır. Bu

ne den le mü min, ke sin lik le kar deş le ri ile ara sın da bir çe kiş me,

re ka bet or ta mı oluş ma sı na en gel ol ma lı dır. Hem ken di si kıs -

kanç lık gi bi il kel bir duy gu ya ka pıl ma ma lı, hem de sa hip ol du -

ğu özel lik le ri ön pla na çı kar ta rak kar deş le ri nin nef sin de ki kıs -

kanç lık da ma rı nı tah rik et me me li dir. Ola bil di ğin ce mü te va zi,
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al çak  gö nül lü ol mak, re ka bet teh li ke si ni yok eder. Ku ran'da bu

ko nu da ver ilen bir di ğer kıs tas ise, kar deş le ri nin nef si ni ken di

nef si ne üs tün tut mak, ya ni her du rum da fe da kar dav ran mak ve

bun dan zevk al mak tır. Ku ran'da bu kıs tas şöy le ta rif edi lir:

Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima -

nı (gö nül le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden le ri se ver -

ler ve on la ra ve ri len şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti -

yaç (ar zu su) duy maz lar. Ken di le rin de bir açık lık (ih ti -

yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz ne fis le ri ne ter cih eder -

ler. Kim nef si nin "cim ri ve ben cil tut ku la rın dan" ko run -

muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır. (Haşr

Su re si, 9)

Kıs kanç lık, re ka bet, da rıl ma ina nan lar ara sın da bir li ğin ve

kar deş li ğin önün de ki çok önem li üç en gel dir. Hırs so nu cu do -

ğa bi le cek her han gi bir re ka bet, in san la rın bir bi rle ri ne olan sev -

gi si ni azal tır. Bu tür Ku ran ahlakına uy ma yan bir ha re ket, on -

la rın ruh la rı na bü yük za rar ve rir ve ma ne vi yön den ge ri le me -

ye yol açar.

Oy sa ina nan lar için son suz bir se vap kay na ğı mev cut ken bir -

bir le ri nin önü nü tı ka yıp, hak sız re ka bet ve kıs kanç lık lar la va kit

ge çir me nin hiç bir an la mı yok tur. Eğer he def Allah rı za sı olur -

sa, her han gi bir re ka bet ol maz. Çün kü her kes bir di ğe ri nin

önü nü kes me den Allah rı za sı için hiz met ede bi lir, se vap top la -

ya bi lir. Bu ne den le mü min ler, mü min top lu lu ğu nun bir in san

vü cu du gi bi ol du ğu nu, her or ga nın bir di ğe ri nin yar dım cı sı ve

des tek çi si ol du ğu nu unut ma z ve kar deş le ri nin ba şa rı la rı nı ken -

di ba şa rı la rıy mış gi bi gö rür ler. Bu, son de re ce önem li dir. Ku -
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ran'da mü min le rin ara sın da ki te sa nüt ile il gi li çok sa yı da ayet

var dır. Bir ayet te, mü min le rin di ğer mü min ler le te sa nüd le ri nin

art ma sı için yap tık la rı bir dua şöy le ak ta rı lır: 

Bir de on lar dan son ra ge len ler, der ler ki: "Rab bi miz, bi -
zi ve biz den ön ce iman et miş olan kar deş le ri mi zi ba ğış -
la ve kalp le ri miz de iman eden le re kar şı bir kin bı rak -
ma. Rab bi miz, ger çek ten Sen, çok şef kat li sin, çok esir -
ge yi ci sin." (Haşr Su re si, 10)

Mü min le r ara sın da bir çe kiş me ya da kır gın lık ya şan ma sı her -

ke se za rar ve rir. Do la yı sıy la iman eden ler böy le bir ha re ke te

te ves sül et mez ler. Ni te kim bir Ku ran aye tin de, mü min le rin

bir bir le ri nin ve li le ri (dost ve ko ru yu cu la rı) ol ma dık la rı tak dir -

de, fit ne çı ka ca ğı şöy le ha ber ve ril mek te dir:

İn kâr eden ler bir bir le ri nin ve li le ri dir. Eğer siz bu nu
yap maz sa nız (bir bi ri ni ze yar dım et mez ve dost ol maz -
sa nız) yer yü zün de bir fit ne ve bü yük bir boz gun cu luk
(fe sat) olur. (En fal Su re si, 73)

Ay rı ca Ku ran'da te sa nüt le il gi li açık hü küm ler var dır. Bu

ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:
Ken di le ri ne apa çık bel ge ler gel dik ten son ra, par ça la nıp
ay rı lan ve an laş maz lı ğa dü şen ler gi bi ol ma yın. İş te on -
lar için bü yük bir azap var dır. (Al-i İm ran Su re si, 105)
…Bu na gö re, eğer mü min ise niz Allah'tan kor kup-sa kı -
nın, ara nı zı dü zel tin ve Allah'a ve Re su lü'ne ita at edin."
(En fal Su re si, 1)
Ger çek şu ki, din le ri ni par ça par ça edip ken di le ri de
grup la şan lar, sen hiç bir şey de on lar dan de ğil sin. On la -
rın işi an cak Allah'adır. Son ra O, iş le mek te ol duk la rı nı
ken di le ri ne ha ber ve re cek tir. (Enam Su re si, 159)
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Mü min ler di ğer mü min le re kar şı son de re ce mer ha met li ve

al çak  gö nül lü ol mak la yü küm lü dür ler. Ak si bir ta vır ke sin lik le

Ku ran'a uy gun de ğil dir. Ki bir, kıs kanç lık, çe ke me mez lik, kö tü

söz söy le me, çe kiş me mü min le rin de ğil, in kar cı la rın özel li ği dir.

Bu ne den le nef si yü zün den böy le bir kü çük lük gös ter miş olan

bir mü min he men ken di ni to par la ma lı, Allah'a sı ğın ma lı ve ger -

çek mü min tav rı nı gös te re rek ha ta sı nı te la fi et me li dir. Ak si

hal de Allah o ki şi nin ye ri ne da ha ha yır lı sı nı ge ti re ce ği ni ayet le -

rin de ha ber ver miş tir. İman eden her in san aşa ğı da ki aye tin

hük mü ne gir mek ten şid det le ka çın ma lı dır:
Ey iman eden ler, içi niz den kim di nin den ge ri dö ner (ir -
ti dat eder)se, Allah (ye ri ne) Ken di si nin on la rı sev di ği,
on la rın da ken di si ni sev di ği mü min le re kar şı al çak gö -
nül lü, ka fir le re kar şı ise 'güç lü ve onur lu,' Allah yo lun da
ci had eden ve kı na yı cı nın kı na ma sın dan kork ma yan bir
top lu luk ge ti rir. Bu, Allah'ın bir faz lı dır, onu di le di ği ne
ve rir. Allah (rah me tiy le) ge niş olan dır, bi len dir. (Ma ide
Su re si, 54)

“MÜSLÜMANLARIN GÜCÜ BİRLİK 

OLMAKTADIR”

ADNAN OKTAR: Ben Ehli Sünnet mezhebine mensubum

Hanefiyim. Fakat Şii kardeşlerimi, çok takva, çok mükemmel

buluyorum. Çok iyi insanlar olarak buluyorum. Halis

Müslümanlar olarak buluyorum. Aynı şekilde Vahabi olan kar-

deşlerimi de son derece, takva son derece dindar, dini çok

güzel yaşayan insanlar olarak görüyorum. Yani sanki biz bir

okulun talabeleri gibiyiz. Ama aynı okulun talebesiyiz. Yani aynı
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amaca hizmet ediyoruz. Çünkü Allah’ımız bir, Kitabımız bir,

kıblemiz bir. Aynı Peygamberlere inanıyoruz. Her şeyimiz aynı.

Sadece bir takvada yarışma var. Takvada yarışıyoruz. Onun

için mezhep ayırımından kaynaklanan Müslümanlara karşı

mesafeli olma tam bir fitnedir. Tam bir münafık alametidir.

Samimi Müslümanın aslı yapmayacağı bir şeydir. 

Ben bakıyorum mesela Şii kardeşlerime son derece takvalar,

Vahabi kardeşlerime bakıyorum son derece takvalar, ne

demek mezhep ayrımı? Ne demek onları garipsemek? Çok

çok acayip bir şey bu. Müslümanlar ancak takvada yarı-

şabilirler. Kuran’da belirtiyor Allah, takvada yarışma vardır.

Takvada yarışırız, ama hepsi candan sevdiğimiz mükemmel

Müslüman olan kardeşlerimizdir. (Al Baghdadia TV röportajın-

dan, 29 Haziran 2008)

ADNAN OKTAR: Bir kere şu mezhep ayrımından kay-

naklanan muhalif ruhu kaldırmak lazım. Şiiler, Aleviler,

Bektaşiler, Vahabiler bunlar bizim hepsi kardeşimiz.

Hepsi mümin, muttaki tertemiz insanlar, hepsi

Allah’a aşık, Peygamberlere aşık, derin sevgi içerisin-

de olan insanlar. Bizim için bir nimettir kardeşlerimiz. Hepsi

bir nimettir. Bu düşüncenin ortadan kalkması gerekiyor,

muhaliflik düşüncesinin. Ayrıca İslam ahlakı Türk İslam coğraf-

yasına yayıldığında bu çalışkanlık, aktivite, zihin açıklığı, disiplin,

tevekkül, temizlik, kalite ve derin akıl meydana getirir. Bunun

bereketini ve güzelliğini bütün bu coğrafyanın tamamı görür.
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Hatta Hıristiyan alemi, Museviler istifade ederler. Bunun için

biraz aceleci olunması gerekiyor. (Denge TV, 3 Temmuz 2008)

“MÜSLÜMANLAR BİRBİRLERİNİ SEVMELERİ VE 

BİRLİK OLMALARI ZENGİNLİK VE BEREKET 

GETİRİR”

ADNAN OKTAR: Kuran’da bize, bütün İslam aleminin bir-
lik olması emrediliyor. "Kurşunla kaynatılmış binalar gibi"
diyor hatta Allah ayette şeytandan Allah’a sığınırım.
Müslümanların bir kere birlik olması fakirlikten kurtulmaları
için birinci şarttır. İkincisi Kuran ahlakının samimi olarak uygu-
lanması gerekir. Bu şefkat, merhamet, sevgi ve yardımlaşmadır.

Bir Müslüman zaten mal
hırsı içerisinde olamaz,
dünya hırsı içerisinde
olamaz. Birlik ve bera-
berlik olunca zaten
kendi ailesi gibi, kendi
kardeşleri gibi görecek-
tir diğer Müslümanları.
Böylece zenginlik ve
bereket bu farzların
yerine getirilmesi ile
kendinden gelir. Yani
bunun için özel bir gay-
rete gerek yok.
Müslümanların birbirini

186

KURAN’DA TEMEL KAVRAMLAR



sevmesi, birlikte beraber olmaları gerekir. Zaten petrol
yönünden de, maden yönünden de, insan yönünden de çok
zengin ülkeler İslam ülkeleri. Sadece biraraya gelmeleri, birbir-
lerine karşı sevgi duymaları, akılcı bir çalışma ile gayret etme-
leri gerekiyor. O zaman Hz. Süleyman (as) devri gibi olacak
inşaAllah. Yani o devir gibi olmasa bile müthiş bir zenginlik ve
bereket çağı gelecek. İnşaAllah büyük bir İslam birliği düşün-
cemiz var. Türk İslam Birliği tarzında. 

Dünyanın en büyük süper devleti olacak şekilde Müslüman
alemi, bir düşüncemiz var. Türkiye’nin liderliğinde, Türkiye’nin
ağabeyliğinde, bütün İslam alemini, bütün Türklük alemini bir-
leştirerek. Türklük aleminin zaten hepsi Müslümanlardan olu-
şuyor, ben anlaşılması için söylüyorum. Yani aslında bu zaten
bir İslam birliği olmuş oluyor aynı zamanda. Bu birlik içerisin-
de bereket, bolluk ve huzur olacağına inanıyoruz. Savaşların
duracağını, savaşlara yapılan masrafın yerine insanlara faydalı
olan şeylere paraların harcanacağını düşünüyoruz. 

Bunun da vaktinin yakın olduğuna inanıyoruz. Ama bizim tabi
asıl inancımız, Türk İslam Birliği'nin oluşmasında ahir zamanda
zuhur edecek Hz. Mehdi (as)'ın vesilesiyle bunların olacağına
inanıyoruz. Ve İsa aleyhisselam’ın da zuhur edeceğine ve yakın
olduğuna inanıyoruz. Kuran’da belirtildiğine inanıyoruz İsa
aleyhisselam’ın inişinin. Hz. İsa (as) ile Hz. Mehdi (as)'ın birle-
şerek dünyada tek İslam dininin kalacağı şekilde bereket ve
bolluk dolu güzel bir çağ açacağına inanıyoruz. (Bağdat TV
röportajından, 2 Mart 2008)
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AL ÇAK GÖ NÜL LÜ LÜK             
VE Kİ BİR

Ö n ce ki bö lüm de te sa nüt ko nu su için de de de ğin di ği miz

bir özel lik olan al çak  gö nül lü lük, Ku ran'da en çok üze -

rin de du ru lan ko nu lar dan bi ri dir. Ayetlerde bildirildiği üzere,

alçak gönüllü olmak imanın özelliğidir; buna karşı kibir ve

büyüklenme ise ancak inkarcılara ait bir tavırdır.

Alçak gönüllülüğün imanla, kibirin de inkarla özdeş olmasının

nedeni, imanın akıl, inkarın ise akılsızlık getirmesidir. İmanlı ve

dolayısıyla akıllı olan insan kibirli olamaz. Çünkü sahip olduğu

akıl ile Allah'ın apaçık olan varlığının ve üstün kudretinin farkı-

na varır, O'nun herşeyi kontrol ettiğini anlar. Bununla birlikte

kendisini de Allah'ın yarattığını, Allah'ın hayatta tuttuğunu ve

nimetlendirdiğini dolayısıyla aciz bir kul olduğunu kavrar.

Aklını kullanan insan, herşeyde Allah'ın gücünü ve kendi aczini

görecektir. Acizdir; karnı acıkmakta, uykusu gelmekte, temiz-

lenmesi gerekmekte, hasta olmakta, acı çekmekte, yaşlanmak-

tadır. Bunların hiçbirine engel olamaz. Ne kendisinin dünyaya

gelişi üzerinde bir etkisi vardır ne de ölümünü engelleyebilir.

Allah'ın verdiği aciz ve zayıf bir bedenle Allah'ın takdir ettiği bir
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sürede, Allah'ın belirlediği kadere göre yaşayacak ve sonra

toprağa gömülüp yine O'na dönecektir. Böbürlenecek, kibirle-

necek bir özelliği yoktur. Sahip olduğu güzel birtakım özellik-

leri de Allah ona vermiştir. Kibirlenmekle değil, şükretmekle

sorumludur. 

Allah'a kar şı his set ti ği bu aciz lik, onun tüm dav ra nış la rı na

yan sır. Bu aciz lik el bet te ki di ğer in san la rın ya nın da za val lı ta -

vır lar gös ter mek de mek de ğil dir. Ki şi ac zi ni yal nız ca Allah'a

açar ve O'na gös te rir. Di ğer in san la rın ya nın da ise va kar lı, ol -

gun, mü te va zi, ra hat ve gü ven li bir ta vır ser gi ler. 

Buna karşın inkarcılar akılsızlıklarından kaynaklanan boş bir

gurur ve kibir içindedirler. Allah'ı gereği gibi takdir edemedik-

leri için, büyük bir akılsızlıkla kendilerini Allah'tan bağımsız var-

lıklar sanırlar. Aciz lik le ri ni gör mez, ka bul et mek is te mez ler. El -

le rin den gel di ğin ce ken di le ri ni öv me ye, yü celt me ye ça lı şır lar.

Sa hip ol duk la rı bir ta kım olum lu özel lik le rin (ze ka, şöh ret, zen -

gin lik, gü zel lik gi bi) ger çek sa hi bi ol duk la rı nı zan ne der ler; oy sa

bu özel lik le ri on la ra Allah ver miş tir ve is te di ği an da ge ri ala bi -

lir. İn kar cı lar sa hip ol duk la rı özel lik ler ne de niy le gu rur la nır -

ken, bir yan dan da sa hip ola ma dık la rı şey ler ne de niy le komp -

lek se ka pı lır lar. Allah'a tes li mi yet, te vek kül, ka na at kar lık gi bi

kav ram lar dan ha ber siz ol duk la rın dan do la yı sü rek li ola rak ya

aşa ğı lık ya da bü yük lük komp lek si için de dir ler. Ku ran'da, bu gi -

bi le rin du ru mu şöy le an la tı lır: 

Şüp he siz, ken di le ri ne gel miş bu lu nan hiç bir de lil ol -
mak sı zın, Allah'ın ayet le ri ko nu sun da mü ca de le eden -
le re ge lin ce; on la rın gö ğüs le rin de ken di si ne ula şa ma ya -
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cak la rı bir bü yük lük (is te ğin)den baş ka sı yok tur. Ar tık

sen Allah'a sı ğın. Şüp he siz O hak kıy la işi ten, hak kıy la

gö ren dir. (Mü min Su re si, 56)

Bu konumdaki bir insan, kendi benliğini kendi gözünde o

denli büyütür ki, başka bir şey görmez olur. Dünyadaki herşe-

yi kendi bencil egosunu tatmin etmek için bir araç olarak algı-

lar. Sürekli olarak kendini övme çabası içindedir. Acizliğini,

hata yapabileceğini asla kabul etmez. Bu akılsızlığı nedeniyle

cahilce dine nefret beslemeye başlar. Çünkü din ahlakının

getirdiği ilk şeylerden biri, insanın aciz bir kul olduğu gerçeği-

dir. Büyüklük hırsı nedeniyle kendi çarpık dünya görüşünü

bırakıp dinin gösterdiği doğruları, bunun doğru olduğunu fark

etse bile, kabul etmez. Kuran'da, böylesine bir akılsızlık içinde

olan insanlardan şu şekilde söz edilir:

Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük len me do -

la yı sıy la bun la rı (ayet le ri mi zi) in kar et ti ler. Ar tık sen,

boz gun cu la rın na sıl bir so na uğ ra tıl dık la rı na bir bak.

(Neml Su re si, 14)

Ken di ki bir le ri için de bo ğul muş ve her şe yi ken di ego la rı için

fe da et me ye ha zır olan bu in san lar, "yer yü zün de ki boz gun cu -

lu ğun" da ger çek so rum lu la rı dır lar. Allah ayet le rin de bu in san -

la rın du ru mu nu şöy le haber verir:

İn san lar dan öy le si var dır ki, dün ya ha ya tı na iliş kin söz -

le ri se nin ho şu na gi der ve kal bin de ki ne rağ men Allah'ı

şa hit ge ti rir; oy sa o azı lı bir düş man dır. O, iş ba şı na geç -

ti mi (ya da sır tı nı çe vi rip git ti mi) yer yü zün de boz gun -

cu luk çı kar ma ya, eki ni ve nes li he lak et me ye ça ba har -

car. Allah ise, boz gun cu lu ğu sev mez. Ona: "Allah'tan
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kork" de nil di ğin de, bü yük lük gu ru ru onu gü na ha sü rük -
ler, ku şa tır. Böy le si ne ce hen nem ye ter; ne kö tü bir ya -
tak tır o. (Ba ka ra Su re si, 204-206)

Bir başka ayette de büyük bir cehaletle dine karşı kibirle-

nenlerin konumu şöyle bildirilir:

Ken di si ne Allah'ın ayet le ri oku nur ken işi tir, son ra müs -
tek bir ce (inat la bü yük lük tas la ya rak) san ki işit me miş
gi bi ıs rar eder. Ar tık sen onu acı bir azab la müj de le.
(Ca si ye Su re si, 8)

Bir insanın vicdanının kabul ettiği bir gerçeği büyüklenme

dolayısıyla reddetmesi, kişinin inkar etmesiyle iman etmesi

arasındaki derin uçurumda büyüklenmenin ne denli önemli

bir akılsızlık olduğunu göstermektedir. İnsanın dünya ve son-

suz ahiret yaşamını bir anda acılara ve üzüntülere boğacak,

sürekli sıkıntılı bir hayat geçirmesine neden olacak ve cehen-

nemle noktalanacak bir tercihi, kişiye ancak büyüklenme hissi

yaptırabilmektedir. Dolayısıyla insanın en büyük düşmanların-

dan biri, büyüklenmek yani enaniyettir. 

Şey ta nın sap ma sı nın ve Allah'a is yan et me si nin ar dın da da

bü yük len me si yat mak ta dır. Ku ran'da şey ta nın sap ma sı ile il gi li

ay rın tı lı ola rak an la tı lan kıs sa şöy le dir:

Ha ni Rab bin me lek le re: "Ger çek ten ben, ça mur dan bir
be şer ya ra ta ca ğım" de miş ti.
"Onu bir bi çi me so kup, ona ru hum dan üf le di ğim za -
man siz onun için he men sec de ye ka pa nın."

Me lek le rin hep si top lu ca sec de et ti;
Yal nız İb lis ha riç. O bü yük lük tas la dı ve ka fir ler den ol du. 
(Allah) De di ki: "Ey İb lis, iki elim le ya rat tı ğı ma se ni sec -
de et mek ten alı ko yan ney di? Bü yük len din mi, yok sa
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yük sek te olan lar dan mı ol dun?" De di ki: "Ben on dan
da ha ha yır lı yım; sen be ni ateş ten ya rat tın, onu ise ça -
mur dan ya rat tın."
(Allah) De di ki: "Öy ley se or dan (cen net ten) çık, ar tık
sen ko vul muş bu lun mak ta sın."
"Ve şüp he siz, din (kı ya met te ki he sap) gü nü ne ka dar
be nim la ne tim se nin üze ri ne dir." (Sad Su re si, 71-78)

Ayetlerde haber verilen şeytanın sözleri son derece ibret-

liktir ve tamamen aşağılık, kompleksli bir ruh halini yansıtmak-

tadır. Şeytan, kendisinde üstün özellikler olduğu vehmine

kapılmış ve kendisini büyük bir akılsızlıkla Hz. Adem (as)'dan

üstün görmeye başlamıştır. Oysa dilediğini üstün kılan, dilediği

alçaltan Allah'tır. Allah ne emrettiyse, o yapılır. Hiçbir varlık,

Allah'ın hükmüne karşı kendi basit mantık örgüsünü kullanarak

karşı gelemez. Şeytan bu akılsızlığı yapmaya kalkmış ve bu

nedenle sonsuza dek lanetlenmiştir. 

Şeytanın sapması bir örnektir. Onun yolundan giden insanlar

da aynı şekilde saparlar. Bu nedenle şeytanın sapkın ruh hali

hakkında Kuran ayetlerinden yola çıkılarak yapılacak bir değer-

lendirme, insanların da nasıl saptıkları hakkında yol göstere-

cektir. Bu değerlendirmeyi şöyle sıralayabiliriz:

◆ Şey tan, akılsızca Allah'a is yan et mek tdir ve ya nın da ken di -

siy le bir lik te is yan ede cek baş ka var lık la rın da ol ma sı nı is te -

mek te dir. Bu du rum, Hicr Su re si'nde şöy le açık la nır:

De di ki: "Ey İb lis, sa na ne olu yor, sec de eden ler le bir lik -
te ol ma dın?"
De di ki: "Ben, ku ru bir ça mur dan, şe kil len miş bir bal -
çık tan ya rat tı ğın be şe re sec de et mek için var de ği lim."
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De di ki: "Öy ley se on dan (cen net ten) çık, çün kü sen ko -
vul muş-bu lun mak ta sın."
"Ve şüp he siz, din gü nü ne ka dar la net se nin üze ri ne dir."
De di ki: "Rab bim, öy ley se on la rın di ri le ce ği gü ne ka dar
ba na sü re ta nı."
De di ki: "Öy ley se, sen (ken di si ne) sü re ta nı nan lar dan -
sın."
"Bi li nen gü nün vak ti ne ka dar."
De di ki: "Rab bim, be ni kış kırt tı ğın şe ye kar şı lık, an dol -
sun, ben de yer yü zün de on la ra, (sa na baş kal dır ma yı ve
dün ya tut ku la rı nı) süs le yip-çe ki ci gös te re ce ğim ve on -
la rın tü mü nü mut la ka kış kır tıp-sap tı ra ca ğım." (Hicr
Su re si, 32-39)

Şeytanın kendisiyle birlikte pek çok insanın da sapmasını

istemesi, bir tür psikolojik tatmindir ve aynı hal bazı insanlar-

da da görülür. Suç işleyen insanlar, başkalarının da aynı suçu

işlemesini isterler. Bu, cezanın toplu olarak görüleceği ve dola-

yısıyla şiddetinin azalacağı yönündeki cahilce bir beklentiden

kaynaklanır. Akılsızca dini inkar eden, Allah'ın hükümlerini

tanımayan ya da açıkça inkar eden kimselerin de kendi düşük

akıllarınca temel tesellisi, daha başka pek çok insanın da ken-

dileri gibi sapmış olmasıdır. "Herkes benim gibi yapıyor", "Bu

kadar insan cehenneme mi gidecek, öyleyse ben de giderim"

gibi akılsızca ifadelerin arkasındaki mantık, söz konusu çarpık

mantıktır.

◆ Şey tan, Allah'ı tanımakta, O'nun varlığını ve gücünü kabul

etmekte, ancak kendisinde bir özellik, bir üstünlük olduğu gibi

bir vehme kapılmaktadır. Bu akılsızlığı yüzünden de kendisine
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yönelik birtakım imtiyazlar, ayrıcalıklar beklemektedir. Şeytana

Hz. Adem (as)'a secde emri verildiğinde sapmasının nedeni

budur. Aynı nedenlerle pek çok insan da sapar. Kuran'da anla-

tılan inkarcı modellerinin büyük kısmı, Allah'ın varlığını kabul

etmekte ancak kendilerinde birtakım üstün özellikler olduğu-

na inanmakta ve dolayısıyla birtakım imtiyazlar hak ettiklerini

düşünmektedirler. Hatta bu nedenle gerçekte inkara sapmış

olan pek çok kişi de kendisini "Allah'ın sevgili kulu" zanneder.

Kuran'da bu durum haber verilmiştir. Örneğin, "Biz Allah'ın

çocuklarıyız ve sevdikleriyiz" diyerek üstünlük iddia eden bazı

Musevi ve Hıristiyanlara karşı ayette şu cevap verilmektedir: 

"... Pe ki, ne di ye si zi gü nah la rı nız dan do la yı azab lan dı rı -

yor? Ha yır, siz O'nun ya rat tı ğın dan bi rer be şer si niz. O,

di le di ği ni ba ğış lar, di le di ği ni azap lan dı rır. Gök le rin, ye -

rin ve bun la rın ara sın da ki le rin tü mü nün mül kü

Allah'ın dır. Son va rış O'na dır." (Ma ide Su re si, 18)

Bu imtiyaz ve üstünlük hissi, çok farklı biçimlerde ortaya

çıkabilir. İslam, insana aciz olduğunu ve Allah'ın kendisine

bağışladıkları hariç, kendi başına hiçbir şeye sahip olmadığını

öğretmektedir. İşte pek çok insanı saptıran şey bu gerçeği

kabul edememeleridir. Şeytanın "ben ateşten yaratıldım" ifade-

sindeki çarpık mantığa benzer bir biçimde, pek çok insan, iyi

bir aileden gelmesini, zengin oluşunu, yakışıklı ya da güzel

olmasını büyük bir akılsızlıkla kendine ait bir meziyet sanmak-

ta ve bu nedenle de ısrarla ve cahilce kibirini korumaktadır.

Kuran'da Rabbimiz bu konuda çeşitli örnekler vermiştir.

Örneğin, Hz. Musa (as)'ın kavminden olan ve kendisine çok
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büyük bir zenginlik verilen Karun'un durumu ayetlerde şöyle

bildirilmektedir:

Ger çek şu ki, Ka run, Mu sa'nın kav min den di, an cak on -

la ra kar şı az gın laş tı. Biz, ona öy le ha zi ne ler ver miş tik

ki, anah tar la rı, bir lik te (ta şı ma ya) dav ra nan güç lü bir

top lu lu ğa ağır ge li yor du. Ha ni kav mi ona de miş ti ki:

"Şı ma ra rak se vin me, çün kü Allah, şı ma ra rak se vin ce

ka pı lan la rı sev mez. Allah'ın sa na ver di ğiy le ahi ret yur -

du nu ara, dün ya dan da ken di pa yı nı (na si bi ni) unut ma.

Allah'ın sa na ih san et ti ği gi bi, sen de ih san da bu lun ve

yer yü zün de boz gun cu luk ara ma. Çün kü Allah, boz -

gun cu luk ya pan la rı sev mez."

De di ki: "Bu, ben de olan bir bil gi do la yı sıy la ba na ve ril -

miş tir." Bil mez mi, ki ger çek ten Allah, ken di sin den ön -

ce ki ne sil ler den kuv vet ba kı mın dan ken di sin den da ha

güç lü ve in san-sa yı sı ba kı mın dan da ha çok olan kim se -

le ri yı kı ma uğ rat mış tır. Suç lu-gü nah kar lar dan ken di gü -

nah la rı so rul maz.

Böy le lik le ken di ih ti şam lı-sü sü için de kav mi nin kar şı sı -

na çık tı. Dün ya ha ya tı nı is te mek te olan lar: "Ah keş ke,

Ka run'a ve ri le nin bir ben ze ri bi zim de ol say dı. Ger çek -

ten o, bü yük bir pay sa hi bi dir" de di ler.

Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise: "Ya zık lar ol sun si ze,

Allah'ın se va bı, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan

kim se için da ha ha yır lı dır; bu na da sab re den ler den baş -

ka sı ka vuş tu rul maz" de di ler.

So nun da onu da, ko na ğı nı da ye rin di bi ne ge çir dik. Böy -

le ce Allah'a kar şı ona yar dım ede cek bir top lu lu ğu ol -

ma dı. Ve o, ken di ken di ne yar dım ede bi le cek ler den de

de ğil di.
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Dün, onun ye rin de ol ma yı di le yen ler, sa bah la dık la rın -
da: "Vay, de mek ki Allah, kul la rın dan di le di ği nin rız kı nı
ge niş le tip-yay mak ta ve kı sıp-da ralt mak ta dır. Eğer
Allah, bi ze lüt fet miş ol ma say dı, bi zi de şüp he siz ba tı rır -
dı. Vay, de mek ger çek ten in kar eden ler fe lah bu la maz"
de me ye baş la dı lar.
İş te ahi ret yur du; Biz onu, yer yü zün de bü yük len me yen -
le re ve boz gun cu luk yap mak is te me yen le re (ar ma ğan)
kı la rız. (Gü zel) So nuç tak va sa hip le ri nin dir. (Ka sas Su -
re si, 76-83)

Ayetlerden anlaşıldığı gibi, Karun -ve onun temsil ettiği insan

modeli- verilen nimetleri çarpık mantık örgüsü nedeniyle ken-

disine ait olan bir özelliğin sonucu sanmakta, o nimetleri vere-

nin Allah olduğunu unutmakta ya da reddetmektedir. Ayette

haber verilen Karun'un "bu, bende olan bir bilgi dolayısıyla

bana verilmiştir" şeklindeki ifadesi, bunu gösterir. Bu çarpık

mantıkla düşünen bir insan ise, ayette sözü edilen "şımararak

sevinme" ahlaksızlığını gösterecektir. Bazı insanların başarı,

zenginlik, güç gibi olumlu gelişmelerin ardından kibirli, saygıya

uygun olmayan, saldırgan tavırlar sergilemesinin, diğer insanla-

ra karşı küstahça davranmaya başlamasının nedeni de budur.

Bu tür kişiler, az önce değindiğimiz gibi "Allah'ın sevgili kulu"

oldukları vehmine de kapılır, Allah Katında da bir imtiyaz sahi-

bi oldukları yalanını öne sürerler. Ancak Allah ayetlerinde bu

kişilerle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

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
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rah met tat tır 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 ka 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 tat tı ra ca ğız. (Fus si let Su re -
si, 49-50)

Cahilce kendilerini sürekli üstün görüp öven ve Allah

Katında temize çıkarmaya çalışan kişilerin tavrı ile ilgili olarak

bir başka ayette şöyle buyrulmaktadır:

Ken di le ri ni (öv güy le) te mi ze çı ka ran la rı gör me din mi?
Ha yır; Allah, di le di ği ni te miz le yip yü cel tir. On lar, "bir
hur ma çe kir de ğin de ki ip lik çik ka dar" bi le hak sız lı ğa
uğ ra tıl maz lar. (Ni sa Su re si, 49)

Bu na kar şın ger çek mü min ler hiç bir za man Allah Ka tın da ke -

sin bir kur tu lu şa er dik le ri ni, ke sin "cen net lik" ol duk la rı nı dü -

şün mez ler. Mü min le rin du ası "kor ku ve umut" (Sec de Su re -

si, 16) ara sın da dır. Allah'a "bi zi ate şin aza bın dan ko ru" (Ba -

ka ra Su re si, 201); "Rab bi miz, bi zi hi da ye te er dir dik ten

son ra kalp le ri mi zi kay dır ma" (Al-i İm ran Su re si, 8); "bi -

zi Müs lü man ola rak öl dür" (Araf Su re si, 126) şek lin de dua

eder ler. Ken di si ni ke sin cen net lik ola rak gö ren ve gös te ren bir

ki şi ise, bu nu an cak ena ni ye tin den (ki bi rin den) do la yı ya par.

Oy sa ki ena ni yet, in sa nın kur tul ma sı nı en gel le yen en önem li

ahlaksızlıklardan bi ri dir; çün kü bir ayet te, "Allah, bü yük lük

tas la yıp bö bür le ne ni sev mez." (Ha did Su re si, 23) şek lin de

hük me dil mek te dir.
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Kuran'da "büyüklenmenin" (enaniyet) müminlerin şiddetle

sakınması gereken bir ahlak bozukluğu olduğu birçok ayetle

haber verilmiştir:  

Yer yü zün de bö bür le ne rek yü rü me; çün kü sen ne ye ri
ya ra bi lir sin, ne dağ la ra boy ca ula şa bi lir sin. (İs ra Su re -
si, 37)
İn san la ra ya na ğı nı çe vi rip (bü yük len me) ve bö bür len -
miş ola rak yer yü zün de yü rü me. Çün kü Allah, bü yük lük
tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (Lok man Su re si, 18)
Öy le ki, eli niz den çı ka na kar şı üzün tü duy ma ya sı nız ve
si ze (Allah'ın) ver dik le ri do la yı sıy la se vi nip-şı mar ma ya -
sı nız. Allah, bü yük lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez.
(Ha did Su re si, 23)
Allah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın.
An ne-ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul la ra,
ya kın kom şu ya, uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar ka da şa,
yol da kal mı şa ve sağ el le ri ni zin ma lik ol duk la rı na gü zel -
lik le dav ra nın. Çün kü, Allah, her bü yük lük tas la yıp bö -
bür le ne ni sev mez. (Ni sa Su re si, 36)

Allah mü min le re al çak  gö nül lü ol ma yı em ret mek te ve bü -

yük le nen le ri Allah'ın se vme di ği ha ber ve ril mek te dir. Bu, bir

mü mi nin bü yük len mek ten uzak dur ma sı için ye ter li dir. Ni te -

kim Ku ran ayet le rin de, al çak  gö nül lü ol ma nın, en te mel mü min

va sıf la rın dan bi ri ol du ğu  şöy le ha ber ve ril mek te dir:

... İş te si zin İla hı nız bir tek İlah tır, ar tık yal nız ca O'na
tes lim olun. Sen al çak gö nül lü olan la ra müj de ver. (Hac
Su re si, 34)
O Rah man'ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak gö nül lü
ola rak yü rür ler ve ca hil ler ken di le riy le mu ha tap ol duk -
la rı za man "Se lam" der ler. (Fur kan Su re si, 63)
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İş te ahi ret yur du; Biz onu, yer yü zün de bü yük len me yen -
le re ve boz gun cu luk yap mak is te me yen le re (ar ma ğan)
kı la rız. (Gü zel) So nuç tak va sa hip le ri nin dir. (Ka sas Su -
re si, 83)
Bi zim ayet le ri mi ze, an cak ken di le ri ne ha tır la tıl dı ğı za -
man, he men sec de ye ka pa nan lar, Rab le ri ni hamd ile
tes bih eden ler ve bü yük lük tas la ma yan (müs tek bir ol -
ma yan)lar iman eder. (Sec de Su re si, 15)

Tek rar tek rar vur gu la mak ge re kir ki; bu, son de re ce önem li

bir ko nu dur. Öy le ki, bir in sa nın iman et me si ya da in ka ra sap -

ma sı ile ki bir li ya da mü te va zi ol ma sı ara sın da çok ya kın bir

bağ lan tı var dır. Allah, "yer yü zün de bü yük le nen" ya ni ki bir

(ena ni yet) sa hi bi olan la rı, ken di ayet le rin den en gel le ye ce ği ni

şöy le bil dir mek te dir:

Yer yü zün de hak sız ye re bü yük lük tas la yan la rı ayet le -
rim den en gel le ye ce ğim. On lar her aye ti gör se ler bi le
ona inan maz lar; dos doğ ru yo lu (rüşd yo lu nu) da gör se -
ler, yol ola rak be nim se mez ler, az gın lık yo lu nu, gör dük -
le rin de ise onu yol ola rak be nim ser ler. Bu, on la rın ayet -
le ri mi zi ya lan la ma la rı ve on lar dan ga fil ol ma la rı do la yı -
sıy la dır. (Araf Su re si, 146)

Baş ka ayet ler de de ön ce ki in kar cı la rın tü mü nün or tak vas fı -

nın "ena ni yet" ol du ğu ha ber ve ri lir. Tüm sa pan lar, bü yük len -

dik le ri için sap mış lar dır:

Ha yır, Be nim ayet le rim sa na gel miş ti, fa kat sen on la rı
ya lan la dın, bü yük lü ğe ka pıl dın ve ka fir ler den ol dun.
(Zü mer Su re si, 59)
Ona: "Allah'tan kork" de nil di ğin de, bü yük lük gu ru ru
onu gü na ha sü rük ler, ku şa tır. Böy le si ne ce hen nem ye -
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ter; ne kö tü bir ya tak tır o. (Ba ka ra Su re si, 206)
An dol sun, Biz Mu sa'ya ki ta bı ver dik ve ar dın dan peş pe -
şe el çi ler gön der dik. Mer yem oğ lu İsa'ya da apa çık bel -
ge ler ver dik ve onu Ru hu'l-Ku düs'le te yid et tik. De mek,
si ze ne za man bir el çi nef si ni zin hoş lan ma ya ca ğı bir
şey le gel se, bü yük lük tas la ya rak bir kıs mı nız onu ya lan -
la ya cak, bir kıs mı nız da onu öl dü re cek mi si niz? (Ba ka ra
Su re si, 87)

Ku ran'ın hük mü ne gö re, bü yük le nen ya ni ena ni yet li olan

kim se ler, ay nı za man da ce hen nem eh li dir:

Şüp he siz ayet le ri mi zi ya lan la yan lar dan ve on la ra kar şı
bü yük le nen ler, on lar için gö ğün ka pı la rı açıl maz ve ha -
lat (ya da de ve) iğ ne nin de li ğin den ge çin ce ye ka dar cen -
ne te gir mez ler. Biz suç lu gü nah kar la rı iş te böy le ce za -
lan dı rı rız. On lar için ce hen nem den ya tak lar ve üst le ri -
ne ör tü ler var dır. Biz zul me sa pan la rı iş te böy le ce za -
lan dı rı rız. (Araf Su re si, 40-41)
Ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le nen -
ler iş te on lar ate şin ar ka daş la rı dır; on da son suz ca ka la -
cak lar dır. (Araf Su re si, 36)

Peygamberlere isyan etmiş, onlara düşmanlık göstermiş

olanlar da hep büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir. Kuran'da

"kavmin önde gelenleri", "büyüklük taslayanlar" gibi sıfatlarla

tarif edilen bu kimseler, gurur ve kibirleri nedeniyle büyük bir

akılsızlık göstererek, peygambere itaat etmeyi kabul etmemiş-

lerdir. Başka bir insanın kendilerini doğruya yönetlmesini red-

detmişlerdir. Bu nedenle de içinde bulundukları sapıklıkta

boğulmuşlardır. Kuran'da, kavmin önde gelenlerinin kibirleri

nedeniyle inkar etmeleri sık sık bildirilmektedir:
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Kav mi nin ön de ge len le rin den bü yük lük tas la yan lar

(müs tek bir ler), iç le rin den iman edip de on lar ca za yıf

bı ra kı lan la ra (müs taz'af la ra) de di ler ki: "Sa lih'in ger -

çek ten Rab bi ta ra fın dan gön de ril di ği ni bi li yor mu su -

nuz?" On lar: "Biz ger çek ten onun la gön de ri le ne ina -

nan la rız." de di ler.

Bü yük lük tas la yan lar (müs tek bir ler de şöy le) de di: "Biz

de, ger çek ten si zin inan dı ğı nı zı ta nı ma yan la rız." (Araf

Su re si, 75-76)

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." (Şu -

ayb:) "Biz is te me sek de mi?" de di. (Araf Su re si, 88)

Söz konusu inkarcı önde gelenler, sahip oldukları birtakım

imkanlar (maddi zenginlik, asalet, şöhret, toplumsal statü gibi)

nedeniyle kibirlenmekte ve bu imkanlara sahip olmayan bir

kimsenin peygamber olmasını kabul edememektedirler. Bu

yüzden de Allah'ın seçmiş olduğu kimseye akılsızca başkaldır-

mış, O'nun hükmüne isyan etmişlerdir. Kuran'da,

İsrailoğulları'ndan bazı kimselerin kendilerine "imam" olarak

tayin edilen Hz. Talut'a kibirleri nedeniyle, akılsızca itiraz

etmeleri örnek verilerek şöyle buyrulur:

On la ra pey gam ber le ri de di ki: "Allah si ze Ta lut'u (me -

lik ola rak) gön der di." On lar: "Biz hü küm dar lı ğa, ona

gö re da ha çok hak sa hi biy ken ve ona bir mal (ser vet)

bol lu ğu ve ril me miş ken, na sıl bi zi (yö net mek üze re)

hü küm dar lık (mülk) onun ola bi lir?" de di ler. O (şöy le)

de miş ti: "Doğ ru su Allah si ze onu seç ti ve onun bil gi ve
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be de nî gü cü nü art tır dı. Allah, ki me di ler se mül kü nü
ve rir; Allah (rah me ti ve gü cü) ge niş olan dır, bi len dir."
(Ba ka ra Su re si, 247)

Aynı şekilde, kavminin önde gelenleri, Peygamberimiz

(sav)'in risaletine de büyük bir cahillikle karşı çıkmış ve ayette

haber verildiği üzere "... Bu Kuran, iki şehirden birinin

büyük bir adamına indirilmeli değil miydi?" (Zuhruf

Suresi, 31) demişlerdir. İnkarcıların öne sürdükleri bu saçma

mantık, insanları yalnızca maddi zenginliği ya da şöhretleri ile

değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Ayette haber veril-

diği gibi, eğer Resul, "iki şehirden birinin büyük bir adamı" olsa,

ona itaat etmeyi belki kabul edeceklerdir. Ancak bir insana,

yalnızca Allah onu seçtiği için itaat etmek, kibirlerinden dolayı

ağır gelmektedir. 

Kendilerine peygamber olarak yollanan Hz. Salih (as)'a,

Semud kavminin önde gelenleri de aynı çarpık mantıkla karşı

çıkmışlardır:

De di ler ki: "Biz den bi ri olan bir be şe re mi uya ca ğız? Bu
du rum da ger çek ten biz bir sa pık lık (de la let) ve çıl gın lık
için de kal mış olu ruz. Zikr (vahy) içi miz den ona mı bı ra -
kıl dı? Ha yır, o çok ya lan söy le yen, ken di ni be ğen miş bir
şı ma rık tır." (Ka mer Su re si, 24-25)

Müd des sir Su re si'nde bü yük len me nin in sa nı na sıl sap tır dı ğıy -

la il gi li son de re ce önem li ba zı açık la ma lar var dır. Ayet ler de

Allah'ın ken di si ne bol ca ni met ver di ği bir ki şi den söz edi lir.

An cak bu ki şi ken di si ne Ku ran okun du ğun da ena ni ye te ka pı lır.

Allah'ın sö zü nü din le yip-kav rar, ama ona ita at et mek gu ru ru na
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ağır ge lir. Bu ne den le de in kar eder. Bu ki şi nin so nu ce hen -

nem dir; bü yük len me si nin so nu cu ola rak ebe di azap la ce za lan -

dı rı la cak tır. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

Ken di si ni tek ola rak (ve ya pa yal nız) ya rat tı ğım (şu

adam)ı Ba na bı rak; ki Ben ona, "ala bil di ği ne ge niş kap -

sam lı bir mal" (ser vet) ver dim. Göz önün de-ha zır ço -

cuk lar (ver dim). Ve sa yı sız im kan ve fır sat la rı önü ne

ser dim. Son ra, da ha art tır mam için ta mah eder (do -

yum suz is tek te bu lu nur). Ha yır; çün kü o, Bi zim ayet le -

ri mi ze kar şı "ke sin bir inat çı dır." Onu ala bil di ği ne sarp

bir yo ku şa sü re ce ğim. Çün kü o, dü şün dü ve bir öl çü

tes pit et ti. Kah ro la sı, na sıl bir öl çü koy du? Yi ne kah ro -

la sı, na sıl bir öl çü koy du? Son ra bir bak tı. Son ra kaş la rı -

nı çat tı ve yü zü nü ek şit ti. Son ra da sırt çe vir di ve bü -

yük lük tas la dı (is tik bar). Böy le ce: "Bu, yal nız ca 'ak ta rı -

la rak öğ re ni len' bir bü yü dür" de di. "Bu, bir be şer sö -

zün den baş ka sı de ğil dir." Onu Ben, ce hen ne me sü rük -

le yip-ata ca ğım. Ce hen nem (sa kar) ne dir, sen bi lir mi -

sin? Ne alı ko yar, ne bı ra kır. Be şe re de li ce si ne su sa mış -

tır. (Müd des sir Su re si, 11-29)

Baş ka ayet ler de de, Allah'a kar şı bü yük lük tas la yan kim se nin

ce hen nem de ki ko nu mu şöy le ta rif edi lir:

Onu tu tun da ce hen ne min or ta ye ri ne sü rük le yin.

Son ra kay nar su yun aza bın dan ba şı nın üs tü ne dö kün;

(Aza bı) Tad; çün kü sen, (ken din ce) üs tün, onur luy dun.

(Du han Su re si, 47-49)

İn san hiç bir za man aciz, za yıf bir var lık ol du ğu nu, Allah'ın

ku lu ol du ğu nu unut ma ma lı dır. Hem eğer bu nu unut maz sa,
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Allah'ın ken di si ne ve re ce ği ni met ler den çok da ha faz la zevk

alır. O ni met le re sa hip ol ma dı ğı nı, on la rın ken di si ne ve ril di ği -

ni an lar ve Allah'ın bu ik ra mı na şük re de rek ger çek lez ze ti bu -

lur. Eğer ve ri len ni met ler den do la yı bö bür len me ye, gu rur lan -

ma ya baş lar sa, ön ce o ni met ten al dı ğı lez ze ti, kı sa bir sü re

son ra da ni me tin ken di si ni kay be der. 

Ger çek di ni ya şa mak, Allah'a kul ol du ğu nun bi lin cin de ol ma -

ya da yan mak ta dır. Kim Allah'a kul olur sa, Rab bi miz o ki şi ye

her yo lu açar. Bu nun ak si bir ta vır ise hüs ran la so nuç la nır.

Allah'a kar şı bü yük le nen ler Ku ran'da ki, "Kim O'na iba det

et me ye 'kar şı çe kim ser' dav ra nır sa ve bü yük len me

gös te rir se (bil me li ki,) on la rın tü mü nü hu zu run da

top la ya cak tır" (Ni sa Su re si, 172) hük mü ge re ği Allah'ın hu -

zu run da top la na cak ve azap lan dı rı la cak lar dır. Bun lar la il gi li ola -

rak Allah Ku ran'da şöy le bil di rir:

Ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le nen -
ler, iş te on lar ate şin ar ka daş la rı dır; on da son suz ca ka la -
cak lar dır. (Araf Su re si, 36)

Allah'a kar şı bü yük len me yen, onun kul la rı na kar şı da te va zu -

lu dav ra nan kim se nin va ra ca ğı yer ise cen net tir:

İş te ahi ret yur du; Biz onu, yer yü zün de bü yük len me yen -
le re ve boz gun cu luk yap mak is te me yen le re (ar ma ğan)
kı la rız. (Gü zel) So nuç tak va sa hip le ri nin dir. (Ka sas Su -
re si, 83)

204

KURAN’DA TEMEL KAVRAMLAR



AL LAH'A GÜ VEN                     
VE TES Lİ Mİ YET

İ ma nın en önem li bir kaç gös ter ge sin den bi ri si, ki şi nin

Allah'a olan gü ve ni ve tes li mi ye ti dir. Ku ran'da "te vek kül"

ola rak ta nım la nan bu özel lik, ger çek ten de iman eden in san la

iman et me yen ara sın da ki en bü yük fark lar dan bi ri dir.

İnkarcı insan için, tüm dünya bir kabustur. Kendisinin sözde

"tesadüfen" var olduğunu, etrafındaki dünyanın da tesadüfler

sonucunda işlediği yanılgısına inanır. Bu durumda hiçbir zaman

gerçek bir güvenlik ve huzur duyamaz. Çünkü her an başına

bir şey gelebilir, onu üzecek olaylar olabilir. Zamanının önem-

li bir bölümünü gelecekle ilgili olarak içine düştüğü endişeler-

le geçirir. Böyle çarpık bir mantığa sahip olan bir insan için,

onun mutluluğunu etkileyecek yüzlerce, hatta binlerce birbi-

rinden bağımsız faktör vardır ve bunların herhangi biri "tesa-

düfen" kötüye gidip hayatını mahvedebilir. Örneğin, sağlığını

yitirebilir, ya da işten atılabilir, sevdiği bir insan ölebilir. Tüm

bu sebepleri bağımsız ve kontrolsüz zannettiği için, her biri

için ayrı ayrı endişelenmek durumundadır. Bu, yüzlerce bağım-

sız faktörü akılsızca ilah edinmesi anlamına gelir. (Allah'ı tenzih
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ederiz.) Çünkü bir şeyden korkmak ya da ona güvenmek,

Kuran'da haber verildiği üzere, onu ilah edinmek anlamına gel-

mektedir.

Bu na kar şın, mü min, dün ya nın sır rı nı kav ra mış tır: Bu sır, her -

şe yin, her mad de nin, her can lı nın, her var lı ğın Allah'ın kont ro -

lü al tın da ol du ğu ve O'nun iz ni ve bil gi si ha ri cin de hiç bir şe yin

ger çek le şe me ye ce ği sır rı dır. 

"O'nun, al nın dan ya ka la yıp-de net le me di ği hiç bir

can lı yok tur" (Hud Su re si, 56) ya da "Gök ler de ve yer de

bu lu nan lar O'nun dur; hep si O'na 'gö nül den bo yun eğ -

miş' bu lu nu yor lar" (Rum Su re si, 26) gi bi ayet ler de ha ber

ve ri len bu sır, an cak mü min le rin sa hip ol du ğu "de rin bir kav -

ra yış"la (Hicr Su re si, 75) an la şı la bi lir. 

Bu du rum da mü min, her şe yin Allah'ın ya rat tı ğı ka de re uy gun

iş le ye ce ği ku ra lı nın gü ven ce si al tın da dır. Ha ya tı bo yun ca kar şı -

la şa ca ğı her olay ka de rin de dir ve ka de ri ni de Allah be lir le miş -

tir. Bu yüz den de mü min için hiç bir za man "kö tü" bir olay ola -

maz. Ba zı şey ler kö tü gi bi gö zük se de, ger çek te mü min için ha -

yır lı so nuç lar do ğu ra cak tır. Ma dem Allah mü mi nin kar şı sı na bir

olay çı kar mış tır, mut la ka on da bir ha yır var dır. Mü min za hi ren

(gö rü nüş te) kö tü gi bi gö zü ken olay la ra kar şı da son de re ce sa -

bır lı ve gü ven li dav ran ma lı dır. Allah mutlaka o ilk bakışta kötü

gibi görünen olayı bir hayırla yaratır.

İşte içine girdiği çetin fikri mücadelede mümine en büyük

rahatlığı, en büyük huzuru veren şey, bu ruh halidir. Kuran'a

baktığımızda tüm Resullerin ve onlarla birlikte iman eden

müminlerin son derece zorlu olaylarla karşılaştıklarını, zahiren

206

KURAN’DA TEMEL KAVRAMLAR



son derece "kötü" durumlarda kaldıklarını görürüz. Hemen

her mümin inkarcılar tarafından saldırıya uğramış, ölümle teh-

dit edilmiş, eziyet ve işkence görmüş, hakarete uğramış, bazı-

ları şehit edilmiştir. Ancak yine Kuran'a baktığımızda, mümin-

lerin tüm bu saldırılara karşı son derece güvenli, son derece

rahat davrandıklarını görürüz. Çünkü Kuran'da bizlere örnek

verilen bu müminler, her olayı yaratanın Allah olduğunu ve

dolayısıyla her olayın arkasında bir hayır olduğunu bilerek

hareket etmektedirler. Onlar Allah'ın müminleri yardımsız

bırakmayacağından, müminlere kaldıramayacakları bir zorluk

yüklemeyeceğinden ve çektikleri sıkıntıların karşılığını da ahi-

rette onlara vereceğinden emindirler. Kuran'da yer alan yüz-

lerce ayette Allah'a güven ve teslimiyetin önemi haber verilir.

Bir ayette şöyle bildirilmektedir:

De ki: "Allah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da, bi ze ke sin -

lik le hiç bir şey isa bet et mez. O bi zim mev la mız dır. Ve

mü min ler yal nız ca Allah'a te vek kül et me li dir ler." (Tev -

be Su re si, 51)

Kuran'da kullanılan "tevekkül" kelimesi son derece önemli-

dir. Tevekkül etmek, "vekil edinmek" anlamına gelir. Bu, halk

arasında yaygın olan tevekkül kavramından farklıdır. Halk ara-

sında yaygın olan inanç, "elinden gelen herşeyi yapmak, sonra

da işi Allah'a bırakmak" şeklindedir. Oysa "vekil edinmek" teri-

mi, o işi yapanın ve yaratanın Allah olduğunun bilinciyle, her-

şeyi tümüyle Allah'ın takdirine bırakmak anlamına gelir. 

An cak bu konuda da bir yan lış an la ma ya düş me mek ge re kir:

Ola yı ta ma men Allah'a bı rak mak, ki şi nin ken di si ni ola yın dı şın -
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da tut ma sı de mek de ğil dir. Ak si ne, mü min olay la rın içi ne gi rer,

di ni il gi len di ren her tür lü so rum lu lu ğu üze ri ne alır. İş te te vek -

kü lün ger çek an la mı bu ra da or ta ya çık mak ta dır: Mü min, ken di

yap tı ğı fi il le ri de ger çek te Allah'ın yap tır dı ğı nı, ken di var lı ğı nın

kont ro lü nün de Allah'ın elin de ol du ğu nu bil mek te ve O'nu ve -

kil edi ne rek bir işe gi riş mek te dir. 

Peygamberlerin Kuran'da aktarılan bazı duaları bu konuyu

anlamamıza yardımcı olabilir. Neml Suresi'nin 19. ayetinde,

Hz. Süleyman (as)'ın, "Rabbim, bana, anne ve babama ver-

diğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir

amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih

kulların arasına kat" dediği bildirilmektedir. Bu dua, Hz.

Süleyman (as)'ın kendi fiillerinin de Allah'ın kontrolünde oldu-

ğunu bildiğini ve O'nun rızasına uygun işler yapabilmeyi yine

Allah'tan istediğini göstermektedir. 

İşte tevekkülün ardındaki mantık da budur. Mümin, kendisi

de dahil olmak üzere tüm varlıkların Allah'ın denetiminde

olduğunu bilmekte ve hem dış dünyayı hem de kendi beden ve

ruhunu Allah'a emanet etmekte, bunların kontrolü için Allah'ı

vekil tutmaktadır. Bu durumda ortaya dünyanın en korkusuz,

en güvenli, en rahat, en güçlü insanı çıkar. Tevekkülü yaşayan

mümin, cesur ve azimli, rahat ve sakindir. Kuran'da peygam-

berlerin ve müminlerin sahip oldukları bu gerçek tevekkülün

pek çok örneği verilir. Hz. Nuh (as), üstün ahlakı ve tevekkü-

lüyle Kuran'da örnek gösterilen peygamberlerden biridir: 

On la ra Nuh'un ha be ri ni oku. Ha ni kav mi ne de miş ti ki:
"Ey kav mim, be nim ma ka mım ve Allah'ın ayet le riy le
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ha tır lat ma la rım eğer si ze ağır ge li yor sa ben, şüp he siz
Allah'a te vek kül et mi şim. Ar tık siz or tak la rı nız la top la -
nıp ya pa ca ğı nız işi ka ra ra bağ la yın da işi niz si ze ör tü lü
kal ma sın (ve ya ta sa ko nu su ol ma sın), son ra hak kım da -
ki hük mü nü zü -ba na sü re ta nı mak sı zın- ve rin. (Yu nus
Su re si, 71)

Hz. Şuayb (as) da ay nı tav rı gös ter miş tir:

(Şu ayb) De di ki: "Ey kav mim gö rü şü nüz ne dir söy ler
mi si niz? Ya ben Rab bim den apa çık bir bel ge üze rin de
isem ve O da be ni Ken di sin den gü zel bir rı zık ile rı zık -
lan dır mış sa? Ben, si ze ya sak la dı ğım şey le re (ken dim sa -
hip len mek su re tiy le) si ze ay kı rı düş mek is te mi yo rum.
Be nim is te di ğim, gü cüm ora nın da yal nız ca ıs lah et mek -
tir. Be nim ba şa rım an cak Allah ile dir; O'na te vek kül et -
tim ve O'na iç ten yö ne lip-dö ne rim. (Hud Su re si, 88)

Diğer pek çok ayette de, müminlerin tevekkül ve sabrı

şöyle haber verilir: 

Eğer on lar yüz çe vi rir ler se, de ki: "Ba na Allah ye ter.
O'ndan baş ka İlah yok tur. Ben O'na te vek kül et tim ve
bü yük ar şın Rab bi O'dur." (Tev be Su re si, 129)
Mü min ler an cak o kim se ler dir ki, Allah anıl dı ğı za man
yü rek le ri ür pe rir. O'nun ayet le ri okun du ğun da iman la rı -
nı art tı rır ve yal nız ca Rab le ri ne te vek kül eder ler. (En fal
Su re si, 2)
Gök le rin ve ye rin gay bı Allah'ın dır, bü tün iş ler O'na
dön dü rü lür; öy ley se O'na kul luk edin ve O'na te vek kül
edin. Se nin Rab bin yap tık la rı nız dan ha ber siz de ğil dir.
(Hud Su re si, 123)
Böy le ce Biz se ni, ken di sin den ön ce ni ce üm met ler ge -
lip-geç miş olan bir üm me te (el çi ola rak) gön der dik; sa -
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na vah yet tik le ri mi zi on la ra oku ya sın di ye. Oy sa on lar
Rah man'a nan kör lük edi yor lar. De ki: "O, be nim
Rab bim dir, O'ndan baş ka İlah yok tur. Ben O'na te vek -
kül et tim ve son dö nüş O'na dır." (Rad Su re si, 30)
Re sul le ri on la ra de di ler ki: "Doğ ru su biz, si zin gi bi yal -
nız ca bir be şe riz, an cak Allah kul la rın dan di le di ği ne lü -
tuf ta bu lu nur. Allah'ın iz ni ol mak sı zın si ze bir de lil ge -
tir me miz bi zim için ola cak şey de ğil. Mü min ler, an cak
Allah'a te vek kül et me li dir ler. 
Bi ze ne olu yor ki, Allah'a te vek kül et me ye lim? Bi ze doğ -
ru olan yol la rı O gös ter miş tir. Ve el bet te bi ze yap tı ğı nız
iş ken ce le re kar şı sab re de ce ğiz. Te vek kül eden ler
Allah'a te vek kül et me li dir ler." (İb ra him Su re si, 11-12)
De ki: "O (Allah) Rah man olan dır; biz O'na iman et tik
ve O'na te vek kül et tik. Ar tık siz ki min açık bir sap mış -
lık için de ol du ğu nu pek ya kın da bi le cek si niz." (Mülk Su -
re si, 29)

Te vek kül eden ki şi bil me li dir ki, o Allah'ı ve kil kıl mış tır ve

Allah'tan baş ka ve kil yok tur. Do la yı sıy la te vek kül et mek le ya pı -

la bi le cek en doğ ru ve akıl cı ha re ke ti yap mış tır. Allah'a dua edip,

O'na yö ne lip, O'na te vek kül et tik ten son ra en di şe edi le cek hiç -

bir şey yok tur. Allah, mut la ka ve mut la ka mü min için en ha yır lı

so nu cu oluş tu ra cak tır. Ku ran'da ki, "Allah'a te vek kül et; ve -

kil ola rak Allah ye ter" (Ah zab Su re si, 3) hük müy le Allah mü -

mi nle re bu gü ven ce yi ver mek te dir. Baş ka ayet ler de de şöy le

buy rul mak ta dır:

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

Hiç kim se Allah di le me dik çe bir baş ka sı na za rar ve re mez.

Hiç kim se Allah'ın iz ni dı şın da bir baş ka sı nı öl dü re mez; ca nı

alan an cak Allah'tır. Bu ne den le Allah dı şın da her han gi bir var -

lık tan kork ma nın an la mı yok tur. Ku ran'da bu ger çek sık sık ha -

tır la tı lır:

Şüp he siz "giz li top lan tı la rın fı sıl daş ma la rı" (ku lis), iman
eden le ri üzün tü ye dü şür mek için an cak şey tan (ürü nü
olan iş ler)dan dır. Oy sa Allah'ın iz ni ol mak sı zın o, on la -
ra hiç bir şey le za rar ve re cek de ğil dir. Şu hal de mü min -
ler, yal nız ca Allah'a te vek kül et sin ler. (Mü ca de le Su re -
si, 10)

Ka fir le re ve mü na fık la ra ita at et me, ezi yet le ri ne al dır -
ma ve Allah'a te vek kül et. Ve kil ola rak Allah ye ter.
(Ah zab Su re si, 48)
An dol sun, on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye
so ra cak ol san, el bet te "Allah" di ye cek ler. De ki: "Gör -
dü nüz mü-ha ber ve rin; Allah'tan baş ka tap tık la rı nız,
eğer Allah ba na bir za rar di le ye cek ol sa, O'nun za ra rı -
nı kal dı ra bi lir ler mi? Ya da ba na bir rah met ver me yi is -
te se, O'nun rah me ti ni tu tup-ön le ye bi le cek ler mi" De
ki: "Allah, ba na ye ter. Te vek kül ede cek olan lar, O'na
te vek kül et sin ler." (Zü mer Su re si, 38)

Allah'a gü ve nen, ken di si ni O'na tes lim eden, O'na te vek kül

eden kim se, nef si nin ve şey ta nın kış kırt ma la rın dan da ko run -

muş olur. Ku ran'da bu sır, "Ger çek şu ki, iman eden ler ve

Rab le ri ne te vek kül eden ler üze rin de onun (şey ta nın)

211

Harun Yahya (Adnan Oktar)



hiç bir zor la yı cı-gü cü yok tur" (Nahl Su re si, 99) hük mü ile

ha ber ve ril mek te dir. Allah Ka tın da olan bü yük ni me te, ya ni

cen ne te ka vu şa cak olan lar da yi ne te vek kül eden ler dir: 

Si ze ve ri len her han gi bir şey, dün ya ha ya tı nın me taı (kı -
sa sü re li fay da lan ma sı)dır. Allah Ka tın da olan ise, da ha
ha yır lı ve da ha sü rek li dir. (Bu da) iman edip Rab le ri ne
te vek kül eden ler için dir. (Şu ra Su re si, 36)

Zaten Allah'tan başka kendisine güvenilecek, kendisinden

yardım beklenecek bir varlık yoktur. Hz. Yakub (as)'ın ayette

haber verilen "... Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben O'na

tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca O'na

tevekkül etmelidirler" (Yusuf Suresi, 67) şeklindeki ifade-

sinde olduğu gibi, vekil kılınmaya layık olan, Kendisine tevek-

kül edene mutlaka yardım edecek olan ancak ve ancak

Allah'tır. Allah'tan başka İlah olmadığı için, O'ndan başka vekil

de yoktur:  

Allah; O'ndan baş ka İlah yok tur. Öy ley se mü min ler
(yal nız ca) Allah'a te vek kül et sin ler. (Te ga bün Su re si,
13)

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

"Sen, as la öl me yen ve da ima di ri olan (Allah)a te vek kül
et ve O'nu hamd ile tes bih et. Kul la rı nın gü nah la rın dan
O'nun ha ber dar ol ma sı ye ter." (Fur kan Su re si, 58)
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BA ĞIŞ LAN MA VE TEV BE

B a zı in san lar var dır ki, ha ta sız ol mak pe şin de dir ler. Ken -

di le ri ni el le rin den gel di ğin ce ku sur suz bir in san gi bi gös -

ter me ye ve gör me ye ça lı şır lar. Çün kü ha ta yap tık la rı nı ka bul

et tik le rin de kü çük dü şe cek le rin den kork mak ta dır lar. On la ra

gö re ide al in san, hiç bir ha ta sı ol ma yan in san dır.

Oy sa sö zü nü et ti ği miz bu "ha ta sız lık" ara yı şı, bir ba tıl inanç -

tan baş ka bir şey de ğil dir. Ni te kim Ku ran'da biz le re böy le bir

mü min mo de li ör nek gös te ril mez. Böy le bir mo de lin ya şan ma -

sı müm kün de de ğil dir. Çün kü in san, Allah kar şı sın da ki aciz li -

ği nin bir so nu cu ola rak, ha ya tı bo yun ca bir çok ha ta ya pa bi lir,

gü nah iş le ye bi lir. El bet te ki bun lar dan ka çın ma lı, Allah'ın di ni ni

uy gu la ma ko nu sun da ha ta iş le me me ye ve gü na ha gir me me ye

gay ret gös ter me li dir. An cak, Allah'ın aciz bir ku lu ol du ğu nu ve

ha ta dan ta ma men kur tul ama ya ca ğı nı da unut ma ma lı dır. 

Ni te kim bir ayet te, yer yü zün de ki her in sa nın Allah'a kar şı

ha ta ve gü nah iş le ye bi le ce ği şöy le ha ber ve ri lir: 

Eğer Allah, ka zan dık la rı do la yı sıy la in san la rı (azab ile)
ya ka la yı ve re cek ol say dı, (ye rin) sır tı üze rin de hiç bir
can lı yı bı rak maz dı, an cak on la rı, adı ko nul muş bir sü re -
ye ka dar er te le mek te dir. So nun da ecel le ri gel di ği za -
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man, ar tık şüp he siz Allah Ken di kul la rı nı gö ren dir. (Fa -

tır Su re si, 45)

Bu İla hi hü küm ge re ği, Allah in san la rın ha ta la rı ve ya gü nah la -

rı ola bi le ce ği ni an cak bun da di ren me me le ri ge rek ti ğini Ku -

ran'da bil dir miş tir. Mü min den bek le nen, iş le di ği tüm ha ta ve

gü nah lar için sü rek li Allah'tan ba ğış lan ma di le me si dir. 

İn kar eden ler ile mü min le ri bir bir le rin den ayı ran en önem li

va sıf lar dan bi ri de iş te bu dur. İn kar cı lar ken di le ri ni ha ta sız ve

gü nah sız say ma ya ça lı şır lar. Oy sa mü mi nle rin böy le bir id di ası

yok tur. El bet te Allah'a kar şı hiç bir gü nah iş le mek is te mez ler.

An cak in san ya ra tı lı şı ge re ği, ki mi za man ge çi ci ola rak nef si ne

uyup gü na ha gi re bi lir. Allah'ın hü küm le ri ni uy gu la ma da gev şek -

lik gös ter mek gi bi bir gaf le te dü şe bi lir. Ama so nuç ta tüm bun -

lar dan piş man olup Allah'a yö nel me si ve Rab bi miz den ba ğış lan -

ma di le me si önem li dir. 

Ku ran'a bak tı ğı mız da Allah'tan ba ğış lan ma di le me nin do ğal

ve da imi bir mü min vas fı ol du ğu nu gö rü rüz. Bu du rum da yi ne

biz le re mü min le rin hiç bir za man ken di le ri ni gü nah tan müs tağ -

ni gör me dik le ri ni, ak si ne ku sur ve ek sik le ri için sü rek li Allah'ın

rah me ti ne sı ğın dık la rı nı gös ter mek te dir. Bir ayet te, tev be et -

mek, mü mi nin en ön de ge len va sıf la rın dan bi ri ola rak sa yıl mak -

ta dır:

Tev be eden ler, iba det eden ler, hamd eden ler, (İs lam

uğ run da) se ya hat eden ler, rü kû eden ler, sec de eden ler,

iyi li ği em re den ler, kö tü lük ten sa kın dı ran lar ve Allah'ın

sı nır la rı nı ko ru yan lar; sen (bü tün) mü min le ri müj de le.

(Tev be Su re si, 112)
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Tevbe ile bağışlanma kavramları arasındaki farka da dikkat

etmek gerekir.

Kuran'da Allah'ın bizlere gösterdiği, Allah'tan bağışlanma

dilemenin, bir müminin sürekli yaptığı bir ibadet oluşudur.

İnsan, bilerek ya da bilmeyerek yaptığı tüm günahlar için

Allah'tan sabah akşam bağışlanma dileyebilir. Dahası, ayetlere

göre, kendi adına bağışlanma isteyebileceği gibi diğer mümin-

ler adına da bağışlanma isteyebilir. Bağışlanma dileme anlamına

gelen "istiğfar" kelimesinin Arapçadaki tam karşılığı, "Allah'ın

Gafur sıfatını istemek"tir. Gafur sıfatı, "gafere" fiilinden türe-

miştir ki, bu fiilin Türkçe'deki karşılıkları "kökünden gizlemek,

örtmek, korumak, düzeltmek ya da bir şeyi zarflamak"tır. 

Do la sıy la, Allah'tan ba ğış lan ma di le mek, ya ni is tiğ far et mek,

bir in sa nın Allah'a ken di gü nah la rı nın ör tül me si için yal var ma -

sı, bu amaç la O'nun son suz şef kat ve rah me ti ne sı ğın ma sı an -

la mı na ge lir. Ni te kim Ku ran'da mü min le rin Allah'a "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" (Al-i İm ran Su re si,

193) şek lin de yal var dık la rı bil di ri lir. Bu na kar şı lık Allah, şu hük -

mü ve rir:

... Ger çek ten Ben si zin le bir lik te yim. Eğer na ma zı kı lar,
ze ka tı ve rir, el çi le ri me ina nır, on la rı sa vu nup-des tek -
ler se niz ve Allah'a gü zel bir borç ve rir se niz, şüp he siz si -
zin kö tü lük le ri ni zi ör ter ve si zi ger çek ten, al tın dan ır -
mak lar akan cen net le re so ka rım. Bun dan son ra siz den
kim in kar eder se, cid den düm düz bir yol dan sap mış tır.
(Ma ide Su re si, 12)

Baş ta da be lirt ti ği miz gi bi ba ğış lan ma, in sa nın far kın da ol du -
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ğu ya da ol ma dı ğı tüm gü nah la rı için ve di ğer mü min ler adı na

da ya pı la bi lir. Tev be yi ba ğış lan ma dan ayı ran en önem li fark ise

şu dur: İs tiğ far, ba ğış lan mak mak sa dıy la ge nel bir dua ma hi ye ti

ta şır ken, tev be de, iş le nen be lir li bir gü na ha kar şı alı nan fi ili bir

ön lem, so mut bir tu tum söz  ko nu su dur. Tev be, in sa nın ken di

iş le di ği be lir li bir gü nah için Allah'ın rah me ti ne sı ğın ma sı ve bir

da ha o gü na hı iş le me mek için Allah'a söz ve rip Allah'tan bu nun

için yar dım di le me si dir. Ke li me nin tam an la mı "dön mek"tir.

Do la yı sıy la tev be, ke sin bir ka rar lı lık la bir gü nah tan dön me yi,

on dan piş man lık du yup vaz geç me yi ifa de eder. 

Tev be de ki ni yet, bir da ha ay nı gü na hı iş le me mek ol ma lı dır.

Ni te kim Allah, "Ey iman eden ler, Allah'a ke sin (na suh)

bir tev be ile tev be edin. Ola bi lir ki, Allah si zin kö tü lük -

le ri ni zi ör ter ve al tın dan ır mak lar akan cen net le re so -

kar..." (Tah rim Su re si, 8) şek lin de em re der. Ayet te tev be yi

ta nım la mak için kul la nı lan "na suh" te ri mi, nes he di ci, ya ni or -

ta dan kal dı rı cı, unut tu ru cu an la mlarıı na gel mek te dir. Do la yı -

sıy la na suh bir tev be nin, bir da ha o gü na hı as la iş le me mek ni -

ye tiy le ya pıl ma sı ge re kir. An cak bu du rum kuş ku suz in sa nın

bir gü nah için yal nız ca bir kez tev be ede ce ği an la mı na gel mez.

İn san bir gü nah için tev be ede bi lir, son ra yi ne gaf le te ka pı lıp

yi ne ay nı gü na hı iş le ye bi lir. Bu ki şi bel ki de fa lar ca yap tı ğı tev -

be yi boz muş ve ay nı gü na ha dön müş ola bi lir. Ama yi ne de

Allah ona olan rah me ti ni de vam et ti rir. Bu rah met ten do la -

yı dır ki in san, de fa lar ca tev be si ni boz muş da ol sa, son kez

ger çek ten na suh bir tev be edip yi ne O'na sı ğı na bi lir. Bir ayet -

te, Allah'ın bu son suz mer ha met ve ba ğış la yı cı lı ğı in san la ra

şöy le du yu ru lur:

216

KURAN’DA TEMEL KAVRAMLAR



(Ben den on la ra) De ki: "Ey ken di aleyh le rin de ol mak
üze re öl çü yü ta şı ran kul la rım. Allah'ın rah me tin den
umut kes me yin. Şüp he siz Allah, bü tün gü nah la rı ba ğış -
lar. Çün kü O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir." Azab si ze
ge lip çat ma dan ev vel, Rab bi ni ze yö ne lip-dö nün ve O'na
tes lim olun. Son ra si ze yar dım edil mez. (Zü mer Su re -
si, 53-54)

Ancak yukarıdaki ayetlerden de anlaşıldığı gibi, Allah'ın kabul

etmeyeceği bir tevbe vardır: Ölüm anı gelip çattığında, artık

ölüm meleklerini görecek aşamaya gelmiş bir kişinin samimi-

yetsiz bir biçimde yaptığı yakarış. Bir ayette bu konu şöyle

açıklanır:

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

Kuran'da, Allah'ın kabul etmeyeceğini bildirdiği bu "son an

tevbesi"nin bir örneği de verilir. Hz. Musa (as) ve yanındaki

müminleri şehit etmek için onların peşinden giden Firavun,

denizde boğulmak üzere olduğu bir sırada tevbe etmek ister.

Kuran'da bildirildiği üzere, "Sular onu boğacak düzeye eri-

şince 'İsrailoğullarının kendisine inandığından başka İlah

olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım"

(Yunus Suresi, 90) der. Ancak ona verilen cevap ayette şöyle

haber verilir: 
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"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." (Yu nus Su re si, 91)

Tevbe çok büyük ve kıymetli bir ibadettir ve insanın ebedi

kurtuluşu için büyük bir önem taşımaktadır, bunun için insanın

bu kapıyı sonuna dek açması gerekir. İnsan büyük günahlar

işlemiş, büyük yanlışlar yapmış, ve dine uygun olmayan bir

hayat geçirmiş olabilir. Ancak Allah o denli geniş bir rahmet

sahibidir ki, kişi tek bir samimi tevbeyle ahiretini kurtarabilir.

Bir ayette, Allah'ın tevbe yoluyla insanlara yaydığı sınırsız şef-

kati şöyle duyurulur: 

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

Bilinmelidir ki, Allah en ağır günahları işleyen, Allah'a ve

elçisine karşı savaş açmış olan kafir ve münafıkları bile, eğer

gerçek bir tevbe ile Kendisine yönelirlerse, bağışlayabileceği-

ni haber vermektedir:

Ger çek ten mü na fık lar, ate şin en al çak ta ba ka sın da dır -
lar. On la ra bir yar dım cı bu la maz sın. An cak tev be eden -
ler, ıs lah eden ler, Allah'a sım sı kı sa rı lan lar ve din le ri ni
ka tık sız ola rak Allah için (ha lis) kı lan lar baş ka; iş te on -
lar mü min ler le be ra ber dir ler. Allah mü min le re bü yük
bir ecir ve re cek tir. (Ni sa Su re si, 145-146)
Ger çek ten, apa çık bel ge ler den in dir dik le ri mi zi ve in san -
lar için Ki tap ta açık la dı ğı mız hi da ye ti giz le mek te olan lar;
iş te on la ra, hem Allah la net eder, hem de (bü tün) la net
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edi ci ler. An cak tev be eden ler, (ken di le ri ni ve baş ka la rı -
nı) dü zel ten ler ve (in di ri le ni) açık la yan lar(a ge lin ce); ar -
tık on la rın tev be le ri ni ka bul ede rim. Ben, tev be le ri ka bul
ede nim, esir ge ye nim. (Ba ka ra Su re si, 159-160)

Bu hü küm ler, tev be nin Allah'ın kul la rı için aç tı ğı bü yük bir

kur tu luş ka pı sı ol du ğu nu ve her in sa nın iş le di ği her han gi bir gü -

nah tan do la yı ümit siz li ğe ka pıl ma dan Allah'a yö nel me si ge rek -

ti ği ni gös te rir. An cak bu du ru mun yan lış yo rum lan ma sı ve sa -

mi mi yet siz bir man tık la kul la nıl ma sı ise in sa nı bü yük bir fe la ke -

te gö tü re bi lir. Bu man tık, di ni ga yet iyi bil dik le ri hal de, "na sıl

ol sa son ra tev be ede rim" gi bi bir he sap la, bi le bi le gü nah iş le -

yen le rin sapkın man tı ğı dır. Allah, bu tür bir sa mi mi yet siz li ğe

as la rı za gös ter mez. Bu nu ya pan kim se ler, "iman la rın dan son -

ra in kar eden ler, son ra in kar la rı nı ar tı ran lar" sı nı fı na da hil

olur lar. Bu nun so nu cun da da ce ha let ya da ira de siz li ği ne de niy -

le gü nah iş le yen in san la rın tev be si ka bul olu nur ken, bi le bi le

gü nah iş le yen ve tev be yi de gü nah iş le me öz gür lü ğü nü sa ğla yan

bir araç sa yan bu sa mi mi yet siz in san la rın tev be si ka bul edil me -

ye bi lir. Ku ran'da, bu ger çek şöy le bil di ri lir: 

Doğ ru su, iman la rın dan son ra in kâr eden ler, son ra in -
kâr la rı nı art tı ran lar; bun la rın tev be le ri ke sin lik le ka bul
edil mez. İş te bun lar, sa pık la rın ta ken di le ri dir. (Al-i İm -
ran Su re si, 90)

Buradaki ince ayrıma dikkat etmek gerekir: Bir insan, bilgi-

sizliğinden, nefsine olan düşkünlüğünden, gafletinden dolayı

günah işler ancak sonra yaptıklarının farkına varıp tevbe eder-

se, bu insan samimi bir insan olabilir. Ve Allah'ın da kendisini

bağışlamasını umabilir. Ancak, dini çok iyi bilen ve günah işler-
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ken de "nasıl olsa sonra tevbe ederim" gibi çarpık bir mantık

kuran kimseler, açıkça sahtekardırlar. Bu yüzden bunların yap-

tıkları tevbenin samimi olması mümkün değildir. Samimi olma-

dığı için de Allah bu tevbeyi kabul etmeyebilir. (Doğrusunu

Allah bilir) 

Şu husus son derece önemlidir: Unutulmamalıdır ki, gerek

istiğfar gerekse tevbe son derece samimi, içten ve pişmanlık

duygusu içinde yapılmalıdır. Kuran'da, "Rabbinize yalvara

yalvara ve için için dua edin..." (Araf Suresi, 55) emri ile

kast edileni içli ruh hali, tevbe ve istiğfar için de geçerlidir.

Özellikle büyük günahlar için yapılacak olan tevbelerin, piş-

manlığın verdiği derin bir ruh hali içinde olması gerekir.

Kuran'da, Peygamberimiz (sav) döneminde Allah yolunda sava-

şa çıkmaktan geri kalmak gibi büyük bir suç işlemiş olan üç

Müslümanın ettikleri bu tür bir tevbe şöyle anlatılmaktadır: 

An dol sun Allah, Pey gam be rin, Mu ha cir le rin ve En sa -

rın üze ri ne tev be ih san et ti. Ki on lar -iç le rin de bir bö -

lü mü nün kal bi ner dey se kay mak üze rey ken- ona güç -

lük sa atin de ta bi ol du lar. Son ra on la rın tev be le ri ni ka -

bul et ti. Çün kü O, on la ra (kar şı) çok şef kat li dir, çok

esir ge yi ci dir.

(Sa vaş tan) Ge ri bı ra kı lan üç (ki şi yi) de (ba ğış la dı). Öy le

ki, bü tün ge niş li ği ne rağ men yer yü zü on la ra dar gel miş -

ti, ne fis le ri de ken di le ri ne dar (sı kın tı lı) gel miş ti ve

O'nun dı şın da (yi ne) Allah'tan baş ka bir sı ğı na cak ol ma -

dı ğı nı iyi ce an la dı lar. Son ra tev be et sin ler di ye on la rın

tev be si ni ka bul et ti. Şüp he siz Allah, (yal nız ca) O, tev -
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be le ri ka bul eden dir, esir ge yen dir. (Tev be Su re si, 117-
118)

Allah'tan ba ğış lan ma di le mek ve gü nah lar do la yı sıy la O'na

tev be et mek, kul lu ğun en saf ve ka tık sız ifa de le rin den bi ri dir.

Mü min, gü nah iş le mek ten müs tağ ni ol ma dı ğı nı bi le cek, an cak

her tür lü ku su ru na kar şı Allah'ın şef ka ti ne sı ğı na cak tır. 

İn san, Ku ran'da ha ber ve ril di ği üze re pey gam ber le rin de ha -

ta  iş le ye bil dik le ri ni, an cak bun la ra kar şı sa mi mi bir bi çim de

tev be et tik ten son ra mücadelelerine de vam et tik le ri ni bil me li

ve Allah'ın ba ğış la yı cı lı ğı na gü ven me li dir. Ku ran'da, is tiğ far ve

tev be nin ne bü yük bir kur tu luş ol du ğu şöy le ifa de edi lir: 

Eğer Allah'ın si zin üze ri niz de faz lı ve rah me ti ol ma -
say dı ve Allah ger çek ten tev be le ri ka bul eden hü küm
ve hik met sa hi bi ol ma say dı (ne ya par dı nız)? (Nur Su -
re si, 10)
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DUA

B ir in sa nın Allah'a iman et ti ği ni gös te ren önem li ala met -

ler den bir ta ne si de du adır. Dua eden in san, ken di si nin

aciz ve za yıf bir kul ol du ğu nu, is te dik le ri ni ken di ba şı na ye ri ne

ge ti re me ye ce ği ni ve bun la rı an cak ken di si ne Allah'ın ve re bi le -

ce ği ni ka bul et miş olur. Dua, Allah'a kul ol ma nın en saf, en te -

miz, en sa mi mi ifa de le rin den dir. Ku ran'da da mü min le rin te -

mel va sıf la rın dan bi ri nin "sa bah ak şam sab re de rek Allah'a dua

et mek" ol du ğu şöy le ha ber ve ri lir:

Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne
dua eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı)
sü sü nü is te ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni
Bi zi zik ret mek ten gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di "is tek
ve tut ku la rı na (he va sı na)" uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de -
ne ita at et me. (Kehf Su re si, 28)

Ancak duanın ne demek olduğunu ve nasıl yapıldığını iyi

bilmek gerekir. Çünkü bazı cahilce yorumlar nedeniyle kimi

insanların dua anlayışı, çoğu kez Kuran'da tarif edilen gerçek

dua kavramına uymamaktadır. Bu nedenle Kuran'da bu

konuda Rabbimiz'in bildirdiği ruh halini iyi kavramak gerek-

mektedir. 
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Du anın ger çek ten is te ne rek ve ger çek ten Allah'a kar şı in sa -

nın aciz li ği nin ve fa kir li ği nin kav ra na rak ya pıl ma sı ge re kir. Bu

du rum da ya pı la cak bir dua, Ku ran'da ta rif edi len "için için ve

yal va ra yal va ra" ta nı mı na uy gun ola cak tır. Allah bir aye tin de

şöy le bu yur mak ta dır:

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. (Araf Su re si, 55)

Ku ran'da da mü min le rin du ala rı an la tı lır ken giz li bir şe kil de

ve son de re ce sa mi mi bir ruh ha liy le dua et tik le ri ha ber ve ri -

lir. Hz. Zekeriya (as) bu ko nu da ör nek ve ri len pey gam ber ler -

den bi ri dir:

(Bu) Rab bi nin, ku lu Ze ke ri ya'ya rah me ti nin zik ri dir.
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 Kendi Katından bir yar dım cı ar ma -
ğan et." (Mer yem Su re si, 2-5)

Bir baş ka ayet te ise du anın "umut ve kor ku" do lu ya pıl ma sı

ge rek ti ği ha ber ve ri lir: "On la rın yan la rı ya tak la rın dan

uzak la şır. Rab le ri ne kor ku ve umut la dua eder ler..."

(Sec de Su re si, 16) Mü min, hem Allah'a kar şı iç li, say gı do lu bir

kor ku du ya cak, hem de onun rah me ti ni ve ni me ti ni ümit ede -

cek tir.

Allah, sa mi mi bir bi çim de, Ken di rı za sı ara na rak ya pı lan bir

du ayı ka bul ede cek tir. Ku ran'da, bu ko nu da bil di ri len ayet ler

şöy le dir:
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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)

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)

İn san, dua eder ken Allah'ın ken di si ne ica bet ede ce ğin den
emin ol ma lı dır. Allah'ın her  ye ri çe pe çev re sa rıp-ku şat tı ğı nın
far kın da olup, bu na iç ten lik le iman eden bir mü min, Allah'ın
ken di si ni her an, her cep he den gö rüp-duy du ğu nun bi lin ciy le
dua eder. Coş ku lu bir bek len ti için de, bir an da hi ol sun ümit -
siz li ğe ka pıl ma dan, du ası na ica be t edil me si ni bek ler. Allah'ın
ada le ti ne olan ke sin inan cı se be biy le, ace le ci ve ümit siz bir tu -
tum ser gi le mek ten ka çı nır. Ku ran ayet le ri nin reh ber li ğin de
ken di ni yön len di ren bir mü mi nin zih nin de, du ası nın kar şı lı ğı nı
gö re me mek yö nün de en ufak bir şüp he ye yer yok tur. 

Duayı, Allah'ın yardımından kesinlikle kuşkuya düşmeden,
kabul olacağına kesin olarak iman ederek dile getirmek gerekir.
Aksi bir tutum içinde bulunan, yani Allah'ın icabetine karşı kuşku
ile yaklaşan kişi ise, daha başlangıçta Kuran ahlakına uygun olma-
yan bir tutum içindedir. Çünkü duanın özünde, tam bir inan-
mışlık ve içtenlikle Allah'a yönelme vardır. Hz. Salih (as)'ın ayet-
te haber verilen, "... Şüphesiz benim Rabbim yakın olandır

(duaları) kabul edendir." (Hud Suresi, 61) sözüyle ifade etti-
ği gibi, mümin Allah'a karşı tam bir güven içinde olmalıdır.
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An cak bu ica bet, mut la ka in sa nın is te di ği şe yin ay nen ger çek -
le şe ce ği an la mı na gel mez. Çün kü ba zen in san ger çek te ken di -
si için za rar lı olan bir şe yi de Allah'tan ta lep edi yor ola bi lir. Bu
du rum da Allah ona o is te di ği ni ver mek ye ri ne da ha ha yır lı ve
gü zel olan bir baş ka şe yi ve rir. 

Allah her zaman samimi bir duaya icabet eder. Ancak bu
icabet, her zaman insanın talebinin aynen yerine getirilmesi
demek değildir. (Nitekim "icabet", "cevap vermek" anlamına
gelir.) Çünkü insan, ayette haber verilen "... Olur ki hoşu-
nuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki,
sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz
bilmezsiniz" (Bakara Suresi, 216) hükmüne göre, neyin iyi
neyin kötü olduğunu her zaman ayırt edemeyebilir. Ve bu
yüzden farkında olmadan "İnsan hayra dua ettiği gibi,
şerre de dua etmektedir. İnsan, pek acelecidir" (İsra
Suresi, 11) ayetine göre, belki gerçekte zararlı olan bir şeyi
istiyor olabilir. 

Bu nedenle insan Allah'tan, öncelikle O'nun rızasını, O'nun
rahmetini talep etmelidir. Allah'tan kendisini eğitmesini, olgun-
laştırmasını dilemelidir. Bunun nasıl olacağını Allah en iyi bilir.
Nitekim peygamberlerin duaları da bu şekildedir. Hz.
Süleyman (as)'ın "... hoşnut olacağın salih bir amelde
bulunmamı ilham et" (Neml Suresi, 19) şeklindeki duası,
örnektir. 

Bu nun ya nı  sı ra, mü min, Allah'ın Ku ran'da öv dü ğü ve he def
ola rak gös ter di ği her tür lü ni me ti Allah'tan is te ye bi lir. Bu ko -
nu lar da yap tı ğı du asın da ise son de re ce sa mi mi ve iç ten dav -
ran ma lı, is te di ği her şey için Allah'a dua et mek ten çe kin me me -
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li dir. Çün kü in sa nın ne ler is te di ği ni bi len, bu nun da öte sin de o
is te ği onun içi ne ko yan, za ten Allah'tır. 

Allah du ala ra ica bet eden dir. Mü min le rin sa mi mi du ala rı nı as -
la ce vap sız bı rak maz. Allah du ala rı kar şı lı ğın da pek çok pey gam -
ber ve sa lih mü mi ni sı kın tı dan kur tar mış ve ni met len dir miş tir:

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."

Böy le ce onun du ası na ica bet et tik. Ken di sin den o der di
gi der dik; ona Ka tı mız dan 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.
İs ma il, İd ris ve Zü'l-Kifl, hep si sab re den ler den di.
On la rı rah me ti mi ze sok tuk, şüp he siz on lar sa lih kim se -
ler di.
Ba lık sa hi bi (Yu nus'u da); ha ni o, kız mış va zi yet te git -
miş ti ki; bun dan do la yı ken di si ni sı kın tı ya dü şür me ye ce -
ği mi zi san mış tı. (Ba lı ğın kar nın da ki) Ka ran lık lar için de:
"Sen den baş ka İlah yok tur, sen yü ce sin, ger çek ten ben
zul me den ler den ol dum" di ye çağ rı da bu lun muş tu.
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.
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."
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,
83-90)
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Dua eden in san, Allah'ın ken di si ni gör dü ğü nü, duy du ğu nu
kav ra mış, O'na olan say gı ve kor ku su nu or ta ya koy muş ve
O'nun önün de kul lu ğu nu açık ça ka bul et miş olur. Bu ne den le
dua bü yük bir iba det tir. Do la yı sıy la dua, yal nız ca dua sı ra sın da
is te nen şey için de ğil, baş lı ba şı na bir iba det ol du ğu için de ya -
pı lır. 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 le ri sü rek li ol du -
ğu için, du ası da sü rek li ol ma lı dır. İn sa nın yo ğun bir kon sant -
ras yon ya şa ya ca ğı bel li va kit ler -ör ne ğin, Ku ran'da sa bah na -
ma zı son ra sın da ki du aya ve ge ce vak ti ne dik kat çe ki lir- ola bi -
lir. Ama gün için de de mü mi nin sü rek li dua ha lin de ol ma sı ge -
re kir. Her iş, her olay Allah'ın kont ro lün de ge liş ti ği ne gö re,
her şey de Allah'a yö nel mek ve O'ndan is te mek ge rek mek te dir.
Mü min her han gi bir iş üze rin dey ken de yap tı ğı iş te ba şa rı lı ol -
mak ve ya pı lan iş sa ye sin de Allah'ın rı za sı nı ka zan mak için dua
ede bi lir. Ni te kim Ku ran'da Hz. İbrahim (as)'ın bu tür bir du ası
ör nek gös te ril mek te 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)

Mümin, "Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken

Allah'ı zikrederler" (Al-i İmran Suresi, 191) ayetinde bildi-

rildiği gibi, her durumda Allah'a dua edebilir, O'na dönüp-

yönelebilir. Nitekim Kuran'da müminlerin bu özelliği sık sık

övgüyle anlatılmaktadır: 
Doğ ru su İb ra him, yu mu şak huy lu, duy gu lu ve gö nül den
(Allah'a) yö ne len bi riy di. (Hud Su re si, 75)
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Ger çek şu ki, İb ra him (tek ba şı na) bir üm met ti; Allah'a
gö nül den yö ne lip ita at eden bir mu vah hid di ve o müş -
rik ler den de ğil di. (Nahl Su re si, 120)
Sen on la rın söy le dik le ri ne kar şı sab ret ve Bi zim güç sa -
hi bi ku lu muz Da vud'u ha tır la; çün kü o, (her tu tum ve
dav ra nı şın da Allah'a) yö ne len bi riy di. (Sad Su re si, 17)
... Ger çek ten, Biz onu (Eyüb'ü) sab re di ci bul duk. O, ne
gü zel kul du. Çün kü o, (da ima Allah'a) yö ne lip-dö nen bi -
riy di. (Sad Su re si, 44)

Du anın öne mi ni kav ra mak için, aşa ğı da ki ayet önem li dir:

De ki: "Si zin du anız ol ma say dı Rab bim si ze de ğer ve rir
miy di? Fa kat siz ger çek ten ya lan la dı nız; ar tık (bu nun
aza bı da) ka çı nıl maz ola cak tır." (Fur kan Su re si, 77)

Bu arada Kuran'da haber verilen önemli bir husus daha var-
dır. Kuran'da bildirildiği gibi, akılsızca Allah'tan başka ilahlar
edinenler (müşrikler) de kimi zaman Allah'a dua etmektedir-
ler. Ancak bu kişilerin duası ile müminlerin duası arasında
büyük bir fark vardır. Müminler, her zaman ve her durumda
Allah'a yönelirler. Sıkıntı ya da rahatlık karşısında tavırları
değişmez. Sürekli olarak Allah'a karşı olan acizliklerini bilir ve
dua halini korurlar. Müşrikler ise, hayatlarının büyük kısmında
Allah'ı unutmuş, O'ndan yüz çevirmiş durumdadırlar. Böyle
zamanlarda Allah'tan başka cahilce taptıkları varlıkların peşin-
de koşar, onlara yönelirler. Ancak büyük bir zorlukla ve sıkın-
tıyla karşılaştıklarında Allah'ı hatırlar ve O'na karşı acizliklerini
kabullenip dua ederler. Sıkıntı halinde yaptıkları bu dua sami-
midir; ancak sıkıntı geçtikten sonra tekrar eski kötü ahlakları-
na dönerler. Allah'a dua etmiş, Allah'tan medet ummuş olduk-
larını unutur ve nankörlük ederler. 

228

KURAN’DA TEMEL KAVRAMLAR



Ku ran'da, bu müş rik tav rı nın pek çok ör ne ği ve ri 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 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, 51)
İn sa na bir za rar do kun du ğu za man, gö nül den ka tık sız -
ca yö nel miş ola rak Rab bi ne dua eder. Son ra ona Ken -
din den bir ni met ver di ği za man, da ha ön ce O'na dua
et ti ği ni unu tur ve O'nun yo lun dan sap tır mak ama cıy la
Allah'a eş ler koş ma ya baş lar. De ki: "İn kâ rın la bi raz
(dün ya zevk le rin den) ya rar lan; çün kü sen, ate şin hal -
kın dan sın." (Zü mer Su re si, 8)
İn sa na bir za rar do kun du ğu za man, Bi ze dua eder; son -
ra ta ra fı mız dan ona bir ni met ih san et ti ği miz de, der ki:
"Bu, ba na an cak bir bil gi(m) do la yı sıy la ve ril di." Ha yır;
bu bir fit ne (de ne me)dir. An cak ço ğu bil mi yor lar. (Zü -
mer Su re si, 49)
İn san la ra bir za rar do kun du ğu za man, 'gö nül den ka tık -
sız bağ lı lar' ola rak, Rab le ri ne dua eder ler; son ra Ken -
din den on la ra bir rah met tat tı rın ca he men ce cik bir
grup Rab le ri ne şirk ko şar lar. (Rum Su re si, 33)

Ba zı ayet ler de ise de niz de ça re siz lik için de kal mış in san la rın

ör ne ği ve ri lir: İn san lar, bat mak üze re olan bir ge mi de ol duk la -

rın da son de re ce sa mi mi bir şe kil de dua et mek te, Allah'tan ba -
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ğış lan ma ve kur tu luş di le mek te dir ler. Bu ra da yap tık la rı dua sa -

mi mi dir, çün kü Allah'tan baş ka tap tık la rı her han gi bir var lı ğın

(ör ne ğin, ai le le ri, ka vim le ri, li der le ri vb.) ken di le ri ni kur ta ra -

ma ya ca ğı nı an la mış ve yal nız ca Allah'a yö nel miş ler dir. An cak

Allah on la rı bo ğul mak tan kur ta rıp ka ra ya çı kar dı ğın da he men

müş rik tav rı nı ye ni den gös te rir ve Allah'ı unu tur lar. Ku ran'da

on la rın bu ta vır la rı şöy le bil di ri 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 Allah'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 (Allah) 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 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)

On la rı ka ra göl ge ler gi bi dal ga lar sa rı ver di ği za man, di -
ni yal nız ca O'na "ha lis kı lan gö nül den bağ lı lar" ola rak
Allah'a yal va rıp ya ka rır lar (dua eder ler). Böy le ce on la rı
ka ra ya çı ka rıp-kur ta rın ca, ar tık on lar dan bir kıs mı or ta
yo lu tu tu yor. Bi zim ayet le ri mi zi gad dar, nan kör olan -
dan baş ka sı in kar et mez. (Lok man Su re si, 32)
De ki: "Si zi ka ra nın ve de ni zin ka ran lık la rın dan kim
kur tar mak ta dır ki, siz (açık tan ve) giz li den giz li ye ona
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yal va ra rak dua et mek te si niz: An dol sun, bi zi bun dan
kur ta rır san, ger çek ten şük re den ler den olu ruz." De ki:
"On dan ve her tür lü sı kın tı dan si zi Allah kur tar mak ta -
dır. Son ra siz yi ne şirk koş mak ta sı nız." (En'am Su re si,
63-64)

Oy sa mü min le rin yap ma sı ge re ken her or tam da dua ha li ni

sür dür mek, Allah'tan baş ka dost ve yar dım cı ol ma dı ğı nı kav ra -

ya rak Allah'a gü ven mek tir:
Öy ley se, di ni yal nız ca O'na ha lis kı lan lar ola rak Allah'a
dua (kul luk) edin; ka fir ler hoş gör me se de. (Mü min Su -
re si, 14)
De ki: "Ben ger çek ten, yal nız ca Rab bi me dua edi yo rum
ve O'na hiç kim se yi (ve hiç bir şe yi) or tak koş mu yo -
rum." (Cin Su re si, 20)

Mü min dua et ti ği, Allah'tan yar dım di le di ği za man ger çek

mut lu lu ğu ve hu zu ru ya ka lar. Ken di gü cü nün hiç bir şe ye yet -

me di ği ni, an cak gü cü her şe ye ye ten Rab bi mi zin ken di si ni ko ru -

yup-gö zet ti ği ni his se der. Bu, in san için en bü yük mut lu luk tur.

Bu ne den le dua bir zevk tir ve cen net te de sü re cek tir. Ku -

ran'da, mü min le rin cen net te de dua ha lin de ol du ğu şöy le ha -

ber ve ri lir:
İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar da, Rab le ri
on la rı iman la rı do la yı sıy la al tın dan ır mak lar akan, ni -
met ler le do na tıl mış cen net le re yö nel tip-ile tir (hi da yet
eder). Ora da ki du ala rı: "Allah'ım, Sen ne yü ce sin"dir ve
ora da ki dir lik te men ni le ri: "Se lam"dır; du ala rı nın so nu
da: "Ger çek ten, hamd alem le rin Rab bi olan Allah'ın -
dır." (Yu nus Su re si, 9-10)
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KURAN’DA ALLAH’IN BİLDİRDİĞİ DUALAR

◆Hamd, Alem le rin Rab bi ne dir. Rah man ve Ra him dir.

Din gü nü nün ma li ki dir. Biz yal nız ca Sa na iba det eder

ve yal nız ca Sen den 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,

1-7)

◆Ha ni İb ra him: "Rab bim, bu şeh ri bir gü ven lik ye ri kıl

ve hal kın dan Allah'a ve ahi ret gü nü ne ina nan la rı

ürün ler le rı zık lan dır" de miş ti de (Allah: "Sa de ce ina -

nan la rı de ğil) in kar 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 -

nüş tür o" de miş ti. (Ba ka ra Su re si, 126)

◆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)

◆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)

◆On lar dan öy le si de var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün ya da
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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. Allah, he sa bı pek se ri gö ren dir.

(Ba ka ra Su re si, 201-202)

◆On lar, Ca lut ve or du su na kar şı mey da na (sa va şa) çık -

tık la rın da, de di ler ki: "Rab bi miz, üze ri mi ze sa bır yağ -

dır, adım la rı mı zı sa bit kıl (kay dır ma) ve ka fir ler top -

lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım et." (Ba ka ra Su re si, 250)

◆"... 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. Ka 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 Allah, va'din den ca -

yıp-dön mez." (Al-i İm ran Su re si, 8-9)

◆On lar: "Rab bi miz şüp he siz biz iman et tik, ar tık bi zim

gü nah la rı mı zı ba ğış la ve bi zi ate şin aza bın dan ko ru"

di yen ler. (Al-i İm ran Su re si, 16)

◆Ha ni İm ran'ın ka rı sı: "Rab bim, kar nım da ola nı, "her

tür lü ba ğım lı lık tan öz gür lü ğe ka vuş tu rul muş ola rak"

Sa na ada dım, ben den ka bul et. Şüp he siz işi ten bi len

Sen sin Sen" de miş ti. (Al-i İm ran Su re si, 35)
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◆O ra 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)

◆"Rab bi miz, biz in dir di ği ne inan dık ve el çi ye uy duk.

Böy le ce bi zi şa hit ler le be ra ber yaz." (Al-i İm ran Su -

re si, 53)

◆On la rın söy le dik le ri: "Rab bi miz, gü nah la rı mı zı ve işi -

miz de ki aşı rı lık la rı mı zı ba ğış la, ayak la rı mı zı (bas tık la -

rı yer de) sağ lam laş tır ve bi ze ka fir ler top lu lu ğu na

kar şı yar dım et" de me le rin den baş ka bir şey de ğil di.

(Al-i İm ran Su re si, 147)

◆On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken Allah'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." (Al-i

İm ran Su re si, 191-194)

◆El çi ye in di ri le ni din le dik le rin de hak kı ta nı dık la rın dan

do la yı göz le ri nin yaş lar la do lup taş tı ğı nı gö rür sün.
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Der ler ki: "Rab bi miz inan dık; öy ley se bi zi şa hit ler le

bir lik te yaz." (Ma ide Su re si, 83)

◆De di ler ki: "Rab bi miz, biz ne fis le ri mi ze zul met tik,

eğer bi zi ba ğış la maz san ve esir ge mez sen, ger çek ten

hüs ra na uğ ra yan lar dan ola ca ğız." (Araf Su re si, 23)

◆(Mu sa) 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)

◆"... 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."

(Araf Su re si, 89)

◆"... Rab bi miz, üs tü mü ze sa bır yağ dır ve bi zi müs lü -

man ola rak öl dür." (Araf Su re si, 126)

◆(Mu sa:) "... 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-

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." (Araf Su re si, 155-156)

◆De di ler ki: "Biz Allah'a te vek kül et tik; Rab bi miz, bi zi

zul me den bir ka vim için bir fit ne (ko nu su) kıl ma. Ve

bi zi, ka fir ler top lu lu ğun dan rah me tin le kur tar." (Yu -

nus Su re si, 85-86)

◆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 -
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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 kalp 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." (Yu nus Su re si, 88)

◆"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)

◆(İb ra him) "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 kalp 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 Allah'a giz li kal maz." (İb ra him Su re si, 37-38)

◆On la ra acı ya rak al çak  gö nül lü lük ka na dı nı ger ve de

ki: "Rab bim, on lar be ni kü çük ken na sıl ter bi ye et ti ler -

se Sen de on la rı esir ge." (İs ra Su re si, 24)

◆Ve de ki: "Rab bim, be ni (gi ri le cek ye re) doğ ru bir gir -

di riş le gir dir ve (çı ka rı la cak yer den) doğ ru bir çı ka rış -

la çı kar ve Ka tın dan ba na yar dım cı bir kuv vet ver."

(İs ra Su re si, 80)

◆O genç ler, ma ğa ra ya sı ğın dık la rı za man, de miş ler di

ki: "Rab bi miz, Ka tın dan bi ze bir rah met ver ve işi miz -
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den bi ze doğ ru yu ko lay laş tır (bi zi ba şa rı lı kıl). (Kehf

Su re si, 10)

◆(Bu,) Rab bi nin, ku lu Ze ke ri ya'ya rah me ti nin zik ri dir.

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 -

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 (ken di sin den) ra zı olu nan(lar dan)

kıl." (Allah 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." De di ki: "Rab -

bim, ka rım kı sır iken, be nim na sıl oğ lum ola bi lir? Ben

de yaş lı lı ğın son ba sa ma ğın da yım." (Mer yem Su re si,

2-8)

◆"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, 40-41)

◆(Mu sa) 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)
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◆Ba lık sa hi bi (Yu nus'u da); ha ni o, kız mış va zi yet te git -

miş ti ki; bun dan do la yı ken di si ni sı kın tı ya dü şür me ye -

ce ği mi zi san mış tı. (Ba lı ğın kar nın da ki) Ka ran lık lar

için de: "Sen den baş ka İlah yok tur, sen yü ce sin, ger -

çek ten ben zul me den ler den ol dum" di ye çağ rı da bu -

lun muş tu. 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, 87-88)

◆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)

◆De ki: "Rab bim, eğer on la ra va'do lu nan (azab)ı mut -

la ka ba na gös te re cek sen, Rab bim, bu du rum da be ni

zul me den kav min için de bı rak ma." (Mü mi nun Su re si,

93-94)

◆Böy le ce sen, be ra be rin de olan lar la ge mi ye bin di ğin de

o za man de ki: "Bi zi o zul me den ka vim den kur ta ran

Allah'a ham dol sun." Ve de ki: "Rab bim, be ni kut lu bir

ko nak ta in dir, sen ko nuk la yan la rın en ha yır lı sı sın."

(Mü mi nun Su re si, 28-29)

◆"Rab bim" de di (Nuh). "Be ni ya lan la ma la rı na kar şı lık,

ba na yar dım et." (Mü mi nun Su re si, 26)

◆De di ki: "Rab bim, be ni ya lan la ma la rı na kar şı ba na

yar dım et." (Mü mi nun Su re si, 39)

◆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)

238

KURAN’DA TEMEL KAVRAMLAR



◆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)

◆Ve on lar: "Rab bi miz, bi ze eş le ri miz den ve so yu muz -

dan, gö zün ay dın lı ğı ola cak (ço cuk lar) ar ma ğan et ve

bi zi tak va sa hip le ri ne ön der kıl," di yen ler dir. (Fur kan

Su re si, 74)

◆(İb ra him:) "Rab bim, ba na hü küm (ve hik met) ba ğış la

ve be ni sa lih olan la ra kat; son ra ge le cek ler ara sın da

ba na bir doğ ru luk di li (li san-ı sıdk) ver. Be ni ni met ler -

le-do na tıl mış cen ne tin mi ras çı la rın dan kıl. Ba ba mı da

ba ğış la, çün kü o şa şı rıp sa pan lar dan dır. Ve be ni (in -

san la rın) di ril ti le cek le ri gün kü çük dü şür me." (Şu ara

Su re si, 83-87)

◆De di ki: "Rab bim, şüp he siz kav mim be ni ya lan la dı.

Bun dan böy le, be nim le on la rın ara sı nı açık bir hü -

küm le ayır ve be ni ve be nim le bir lik te olan mü min le -

ri kur tar." (Şu ara Su re si, 117-118)

◆(Sü ley man) Bu sö zü üze ri ne te bes süm edip gül dü ve

de di ki: "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)

◆(Mu sa) 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 (Allah)

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,
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ar tık suç lu gü nah kar la ra des tek çi ol ma ya ca ğım." (Ka -

sas Su re si, 16-17)

◆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)

◆(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)

◆(Lut) 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)

◆(İb ra him:) "Rab bim, ba na sa lih ler den (olan bir ço cuk)

ar ma ğan et." (Saf fat Su re si, 100)

◆(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)

◆Arş'ı yük len mek te olan lar ve çev re sin de bu lu nan lar,

Rab le ri ni hamd ile tes bih et mek te, O'na iman et mek -

te ve iman eden le re mağ fi ret di le mek te dir ler: "Rab -

bi miz, rah met ve ilim ba kı mın dan her şe yi ku şa tıp-

sar dın, tev be eden ler ve se nin yo lu na ta bi olan la ra

mağ fi ret et ve on la rı ce hen nem aza bın dan ko ru. Rab -

bi miz, on la rı Adn cen net le ri ne sok ki on la ra (bu nu)

va'det tin; ba ba la rın dan, eş le rin den ve soy la rın dan sa -

lih olan la rı da. Ger çek ten Sen, üs tün ve güç lü olan sın,

hü küm ve hik met sa hi bi sin. Ve on la rı kö tü lük ler den

ko ru. O gün Sen, ki mi kö tü lük ler den ko ru muş san,
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ger çek ten ona rah met et miş sin. İş te bü yük "kur tu luş

ve mut lu luk" bu dur. (Mü min Su re si, 7-9)

◆Biz in sa na, "an ne ve ba ba sı na" iyi lik le dav ran ma sı nı

tav si ye et tik. An ne si onu güç lük le ta şı dı ve onu güç -

lük le do ğur du. Onun (ha mi le lik te) ta şın ma sı ve süt -

ten ke sil me si, otuz ay dır. Ni ha yet güç lü (er gin lik) ça -

ğı na erip kırk yıl (ya şın)a ula şın ca, de di ki: "Rab bim,

ba na, an ne ve ba ba ma ver di ğin ni me te şük ret me mi

ve se nin ra zı ola ca ğın sa lih bir amel de bu lun ma mı ba -

na il ham et; be nim için so yum da sa la hı ver. Ger çek -

ten ben tev be edip Sa na yö nel dim ve ger çek ten ben

müs lü man lar da nım." İş te bun lar; yap tık la rı nın en gü -

ze li ni ka bul ede riz ve kö tü lük le rin den ge çe riz; (bun -

lar) cen net hal kı için de dir ler. (İş te bu,) On la ra va'do -

lu nan doğ ru bir va ad dir. (Ah kaf Su re si, 15-16)

◆Bir de on lar dan son ra ge len ler, der ler ki: "Rab bi miz,

bi zi ve biz den ön ce iman et miş olan kar deş le ri mi zi

ba ğış la ve kalp le ri miz de iman eden le re kar şı bir kin

bı rak ma. Rab bi miz, ger çek ten sen, çok şef kat li sin,

çok esir ge yi ci sin." (Haşr Su re si, 10)

◆..."Ey Rab bi miz, biz sa na te vek kül et tik ve "iç ten sa na

yö nel dik." Dö nüş sa na dır. Rab bi miz, bi zi in kar eden -

ler için bi zi fit ne (de ne me ko nu su) kıl ma ve bi zi ba ğış -

la Rab bi miz. Şüp he siz Sen, üs tün ve güç lü sün, hü küm

ve hik met sa hi bi sin." (Müm te hi ne Su re si, 4-5)

◆Allah, iman eden le re de Fi ra vun'un ka rı sı nı ör nek

ver di. Ha ni de miş ti ki: "Rab bim ba na Ken di Ka tın da,

cen net te bir ev yap; be ni Fi ra vun'dan ve onun yap tık -
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la rın dan kur tar ve be ni o za lim ler top lu lu ğun dan da

kur tar." (Tah rim Su re si, 11)

◆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 ten sı nı rı aşan (fa cir'den) ka fir den baş ka sı nı

do ğur maz lar." (Nuh Su re si, 26-27) 

◆"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, 28)
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DARWİNİZM’İN ÇÖ KÜ ŞÜ

Dar wi nizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini red-

detmek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı ola-

mamış bilim dışı bir safsatadan başka bir şey değil-

dir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia

eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulun-

duğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir

zaman yaşanmadığını ortaya koyan 350 milyona yakın fosilin

bulunmasıyla çürümüştür. Böy le ce Yüce Al lah'ın tüm ev re ni ve

can lı la rı ya rat mış ol du ğu ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan -

mış tır. Bu gün ev rim te ori si ni ayak ta tut mak için dün ya ça pın -

da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce bi lim sel ger çek le rin çar pı tıl -

ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü sü al tın da söy le -

nen ya lan la ra ve ya pı lan sah te kar lık la ra da ya lı dır.

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
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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 Yaratılış’ın de lil le ri ni di ğer pek

çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma -

ya de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de -

niy le, bu ra da da özet le mek te ya rar var dır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir 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 türle-

rini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyor-

du. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geli-

yorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor -

du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me"

idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı

uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, 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 -
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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.

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 tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia

eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda

ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en

temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.
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"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me -

miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın

çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta -

çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re,

can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık

oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye -

mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir

dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı.

Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz

bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil -

di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et -

le rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le -

rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise,

bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün -

ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. Oy sa Dar win'in ki ta bı nın

ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log 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)
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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, 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
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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 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit

zannettikleri canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks

özelliklere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı

bütün teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki bugün

dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler

biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir

protein bile  üretilememektedir.

Bir 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. Ancak bunu detayla-

rıyla açıklamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşa-
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masına gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşla-

rından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen

meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için

başka proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu durum, bir

proteinin tesadüfen oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldı-

rır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf

iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir. Konunun önemi

açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de

birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100’e yakın proteinin

hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlı-

ğı için yine proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA

olmadan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin olu-

şabilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için,

eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var

olması gerekmektedir .

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 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 -
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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
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önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke -

ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam

mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha -

yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar

ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi -

len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve

güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge -

yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin

at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri -

ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve

Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı

sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal -

mış tı. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the

First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken -

di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a

da ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış

olan Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın -

da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar,

ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or -

ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar 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
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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.

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 bil-

melerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model 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 -
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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 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.
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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 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
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büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden,

Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on

Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:
Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türe-
mişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz?
Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam
olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş
formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak
kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz...
Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantı-
larla dolu değil? (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 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)
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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 Yaratılış’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 -

256

KURAN’DA TEMEL KAVRAMLAR



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:

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 -
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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., 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 ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in -

sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du?

Açık tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di -

ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş 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 -
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nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo -

sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve

say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci

ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan

ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel

ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti -

ği bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker -

man'ın bu tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re

da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan

son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze -

nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker -

man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma"

kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel -

pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak

var sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın

fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne

ina nan bir kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy -

le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı

yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly 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.
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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 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 olmayan) 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 -
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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 -
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lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan

üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut -

tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du -

rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün -

tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay -

bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz -

ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id 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.
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Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la -

nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir.

Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı -

la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm

tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma -

na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la -

ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li

mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı

kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti -

ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı -

nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son

de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik

se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam

ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den

bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok

bü yük bir ger çek da ha var dır.

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 -
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ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en

önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu

elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan

kim dir? Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan

tüm bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait -

tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den

iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la -

ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın

ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze,

se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de

dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki

bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç

bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü -

şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

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
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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)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğru-

na yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma,

maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle
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de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır.

Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların,

zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, bali-

naların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle,

yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden

oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime

aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın

apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı

kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler.  

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan

insanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir

güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcı’nın eseridirler. Yaratıcı,

tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen

ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin
En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide -

olo ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul -

la nan her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra -

fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia

ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

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 -
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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 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, 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)
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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 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 şöy le dir:
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(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)

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
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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)
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