






OKUYUCUYA
• Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılma-

sının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır.

Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek çok in-

sanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu

teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir.

Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucu-

larımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu nedenle her kitabımızda bu

konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

• Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm ki-

taplarında imani konular Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın

ayetlerini öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedirler. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm

konular, okuyanın aklında hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açık-

lanmaktadır. 

• Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yet-

mişe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım

sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini

reddetme konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan

gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi,

karşılıklı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek iste-

yen bir grup okuyucunun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve

tecrübelerini de birbirlerine aktarmaları açısından yararlı olacaktır.

• Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve

okunmasına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm ki-

taplarında ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak iste-

yenler için en etkili yöntem, bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teş-

vik edilmesidir.

• Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli

sebepleri vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri ta-

şıyan ve okumaktan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha bir-

çok eser olduğunu görecektir. İmani ve siyasi konularda yararlanabileceği zengin bir

kaynak birikiminin bulunduğuna şahit olacaktır.

• Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kay-

naklara dayalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat etmeyen

üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlaya-

mazsınız. 









YAZAR ve ESERLERİ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversi-

tesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe

Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilim-

sel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, ya-

zarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve

Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya ko-

yan çok önemli eserleri bulunmaktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı top-

lam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 63 farklı dile çevril-

miştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki

peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve

Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından kitapların kapa-

ğında Resulullah'ın mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise,

kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son ki-

tabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını rem-

zetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve

Resulullah'ın sünnetini kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı dü-

şünce sistemlerinin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı

yöneltilen itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedefle-

mektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'ın mührü,

bu son sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini dün-

yaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve

ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk

etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın

uygulamalarını gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan

Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan

İtalya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar

dünyanın daha pek çok ülkesinde beğeniyle okun-

maktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtal-

yanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça,



Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili

(Tanzanya'da kullanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivelhi

(Mauritus'ta kullanılıyor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eser-

ler, yurtdışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok

insanın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmak-

tadır. Kitapları okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay an-

laşılır ve samimi üslubun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler

süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri ta-

şımaktadır. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık

materyalist felsefeyi, ateizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi

olarak savunabilmeleri mümkün değildir. Bundan sonra savunsalar da ancak

duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü fikri dayanakları çürütülmüştür.

Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya Külliyatı karşısında fikren mağ-

lup olmuşlardır. 

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kay-

naklanmaktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir,

yalnızca Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin bası-

mında ve yayınlanmasında herhangi bir maddi kazançhedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini gör-

melerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin

de, çok önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri kar-

maşa meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü

ve keskin bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek

ve zaman kaybına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının ede-

bi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu

konuda kuşkusu olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsiz-

liği çürütmek ve Kuran ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve

samimiyetin açıkça görüldüğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların

çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kur-

tulmanın yolu ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya

konması ve Kuran ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatıl-

masıdır. Dünyanın günden güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat ve

kargaşa ortamı dikkate alındığında bu hizmetin elden geldiğince hızlı ve etkili bir bi-

çimde yapılması gerektiği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan Harun Yahya Külliyatı,

Allah'ın izniyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve ba-

rışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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Bu sayfada gördüğünüz tüm renklerin oluşumunun son aşa-

ması beyinde gerçekleşir. Gözdeki sinir hücreleri, elektrik

sinyaline dönüştürülen görüntüleri beyne iletir ve dış dün-

yada gördüğünüz her şey beyindeki görme merkezinde algı-

lanır. Beyin bir et parçasıdır ve içi karanlıktır. İçi kapkaran-

lık olan beynimizde cisimlerden gelen elektrik sinyalleri

deşifre edilmekte ve cisimler, cisimlerin renkleri ve diğer

bütün özellikleri algılar şeklinde oluşmaktadır. Bir et parça-

sında bu algılama işlemi nasıl olup da gerçekleşmektedir?

İnsanların beynin içinde renkleriyle, şekilleriyle, sesleriyle,

kokularıyla ve tatlarıyla üç boyutlu bir dünya yaşaması,

Allah'ın kusursuz yaratışı sayesindedir.
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Bazı köpek türlerinin koku duyarlılığı insanlardakinin bir

milyon katıdır. İnsan burnunda toplam 5 cm2 olan koku

bölgesinin büyüklüğü, köpeklerde 150 cm2’ye kadar çık-

maktadır. Köpeklerin burunlarındaki koku hücrelerinin sa-

yısı da insandan fazladır. Örneğin bir tilki teriyerinde 147

milyon, bir Alman çoban köpeğinde 225 milyon koku alıcı

hücre bulunur. 

www.dusunencocuklar.com
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Göklerde ve yerde olan ne varsa, 
canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve 

onlar büyüklük taslamazlar.
(Nahl Suresi, 49)

www.evrimteorisi.info
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Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşabilmesi için atmosferden

geçecek özelliklere sahip olması zorunludur. Aynı şekilde

atmosferin de bu ışınları geçirecek bir yapıya sahip olması

gereklidir. Atmosferin ışınları geçirme özelliği sayesinde

Güneş'ten gelen ışınlar yeryüzüne rahatlıkla ulaşır ve canlı-

lar yaşamlarını sürdürür. Atmosfer Allah'ın tüm canlılar

üzerindeki şefkatinin bir tecellisi olarak sadece canlı yaşa-

mı için gerekli olan görülebilir ve yakın kızılötesi ışınları

geçirirken, öldürücü olan diğer ışınların geçişini engeller. 
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Allah yarattığı her canlıda bize sonsuz şefkatinin delillerini

gösterir. Örneğin pandanın elinde, insan elinde olduğu gibi,

dört parmaktan ayrı duran ve böylece cisimleri tutmayı ko-

laylaştıran ayrı bir baş parmak yoktur. Hayvanın beş par-

mağı da yanyana uzanır. Ama bu beş paralel parmağının dı-

şında, bileğinden çıkan bir kemik çıkıntısı daha bulunmak-

tadır. Yapılan araştırmalar pandanın bu parmağı sayesinde

bambu kabuklarını rahatlıkla soyabildiğini göstermektedir.

www.evrimyok.net
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Karpuzların süngersi hücreleri çok yüksek miktarda su

tutma kapasitesine sahiptir. Bu yüzden karpuzların çok

büyük bir bölümü sudan oluşur. Ne var ki bu su, karpu-

zun herhangi bir yerinde toplanmaz, her tarafa eşit olacak

şekilde dağılmıştır. Yer çekimi göz önüne alındığında, ol-

ması gereken, bu suyun karpuzun alt kısmında bir yerler-

de toplanması, üstte ise etsi ve kuru bir yapının kalması-

dır. Oysa karpuzların hiçbirinde böyle bir şey olmaz. Su

her zaman karpuzun içine eşit dağılır, üstelik şekeri, tadı

ve kokusu da eşit olacak şekilde bu dağılım gerçekleşir.

Bu, yaratılışın apaçık delillerinden biridir.
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Uçuş mükemmel bir hareket şeklidir. Koşma ve yüzmeyle

kıyaslandığında, uçuş sırasında ulaşılan hız çok daha yük-

sektir. Örneğin en hızlı koşan canlılardan olan çitanın hızı

saatte 80 km'dir. En hızlı yüzen balığın (sailfish) ulaştığı

en üst hız 10 km iken, bir şahinin hızı, kanatları kapalı da-

lış uçuşlarında saatte 300 km'ye ulaşabilir. Ayrıca, alınan

mesafeye göre harcanan enerji de koşmadan çok daha dü-

şük ya da yüzmeden çok az yüksektir. Allah kuşları en az

enerjiyle en fazla mesafeyi katetme konusunda benzersiz

özelliklere sahip olarak yaratmıştır.

www.imangercekleri.com
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Örümceklerin büyük bir ustalıkla ördükleri ağlardaki

sanat bize Allah'ın hayvanlar üzerindeki hakimiyetini ve

üstün yaratmasını hatırlatır. 

www.hayatingercekkokeni.com
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Allah'ın Munis sanatının tecelli ettiği bu kuş da evren-

deki herşey gibi Allah'a teslim olmuştur.  

(Munis kelimesi; cana yakın, sevimli, dost, ehlileşmiş,

itaatkar anlamlarına gelir.) 

www.evrimacmazi.com



Bu gü ne ka dar el de edi len yüz ler ce ke mik li tur na ba lı ğı fo -

si li, bu can lı la rın mil yon lar ca yıl dır en kü çük bir de ği şik -

li ğe uğ ra ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Re sim de gö rü len 54 –

37 mil yon yıl lık ke mik li tur na ba lı ğıy la, gü nü müz de niz le -

rin de ya şa yan la rı ara sın da hiç bir fark yok tur. Bu fark sız -

lık, Dar wi nist lerin açık layamayacağı bir durum dur ve

Yaratılış ger çeğini bir kez daha is pat lamak tadır. 

Günümüzdeki
kemikli tur na
ba lı ğı
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Ke mik li tur na ba lı ğı fosili.

Dö nem: Se no zo ik za man, Eo sen dö nemi
Yaş: 54 – 37 mil yon yıl

Böl ge: Gre en Ri ver Olu şu mu, Wyo ming, ABD



Re sim de gö rü len ka vak yap ra ğı di ğer tüm bit ki ler gi bi

ka vak la rın da hiç bir de ği şi me uğ ra ma dık la rı nı, ya ni ev -

rim ge çir me dik le ri ni gös ter mek te dir. Gü nü müz de ki ka -

vak la rın ay nı sı olan bu fo sil, ev ri min can lı la rın ufak de -

ği şim ler le bir bir lerin den türedik leri id diasını geçer siz

kıl mak tadır.
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Altta ka vak yap ra ğı
fosili görülmektedir.

Dö nem: Se no zo ik 
za man, Eo sen dö ne mi
Yaş: 54 – 37 mil yon yıl
Böl ge: Gre en Ri ver 
Olu şu mu, ABD 

Sağda günümüz
kavak yaprakları
görülmektedir.

www.nedenvariz.com



Sar dal ya fo sil le rin de, Dar wi nist le rin id dia et ti ği söz de ev -

rim sü re ci nin iz le ri nin gö rün me si ge re kir di. An cak, böy le

bir ize bu gü ne ka dar rast lan ma mış tır. Bun dan son ra da

rast lan ma sı im kan sız dır. Çün kü can lı lık ev rim ci le rin id dia

et tiği gibi kör tesadüf lerin ürünü değil dir. Can lıları üs tün

güç ve akıl sahibi Al lah yarat mış tır.

Sar dal ya balığı fosili

Dö nem: Se no zo ik 
za man, Eo sen dö ne mi
Yaş: 54-37 mil yon yıl
Böl ge: Gre en Ri ver
Olu şu mu, Wyo ming,
ABD

Yanda günümüzdeki canlı
sardalya balığı örneği
görülmektedir.
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www.kainattakiuyum.com



50 mil yon yıl dır, tüm özel lik le ri ni ay nen mu ha fa za eden,

her han gi bir değişime uğ ramayan yen geç ler Yaratılış delil -

lerin den sadece bir tanesidir. Günümüz de yaşayan yen geç -

ler le, mil yon lar ca yıl ön ce yaşayan lar tüm özellikleriyle

birbirlerinin ay nıdır.

Yen geç fosili (altta)

Dö nem: Se no zo ik za -
man, Eo sen dö nemi
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Ore gon, ABD

Günümüzdeki yengeç
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www.karanlikbuyu.com



Üstte gü neş ba lı ğı fosili

Dö nem: Se no zo ik za man,
Eo sen dö nemi
Yaş: 54 – 37 mil yon yıl
Böl ge: Gre en Ri ver Olu şu mu,
Wyo ming, ABD

Sağda güneş balığı canlısı
görülmektedir.
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Re sim de gö rü len gü neş ba lı ğı fo si li, gü neş ba lık la rı nın

her han gi bir ev rim sü re cin den geç me di ği ni gös ter mek te -

dir. Ara dan ge çen mil yon lar ca yıl bo yun ca gü neş ba lı ğı -

nın fiz yo lo ji sin de her han gi bir de ği şik lik ol ma mış tır.

Bun dan 55 mil yon yıl ön ce ki gü neş ba lık la rı nın gö rü nü -

mü ve ya pı la rı na sıl sa, gü nü müz de ki lerin de öy ledir.



Di ğer tüm can lı tür le rin de ol du ğu gi bi, ça yır siv ri si nek -

le rin de gö rü len de ğiş mez lik ev rim ci le rin id di ala rı nın

doğ ru ol ma dı ğı nın is pa tı dır. Ev rim, 19. yüz yı lın il kel bi -

lim ko şul la rın da or ta ya atıl mış, ce ha let ne de niy le ka bul

gör müş, an cak 20. ve 21. yüz yılın bilimiy le yıkıl mış bir

teoridir. 

Ça yır siv ri si ne ği fosili

Dö nem: Se no zo ik za -
man, Eo sen dö ne mi
Yaş: 48-37 mil yon yıl
Böl ge: ABD

Ça yır siv ri si ne ği canlısı (solda)

www.unludarwinistyalanlar.com
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Re sim de gö rü len çam yap ra ğı fo si li 15 mil yon ya şın da dır.

15 mil yon yıl ön ce ki çam yap rak la rıy la gü nü müz de ki

çam yap rak la rı ta ma men ay nı dır. Ara dan ge çen mil yon -

lar ca yı la rağ men, çam yap rak la rın da bir de ği şik lik ol ma -

ma sı, ev ri min hiç bir za man ya şan ma dı ğı nı bir kez da ha

is pat la mak tadır. 

www.imanvetefekkursiteleri.com
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Çam yap ra ğı fosili

Dö nem: Se no zo ik za -
man, Mi osen dö nemi
Yaş: 15 mil yon yıl
Böl ge: Ste wart
Springs Olu şu mu, Ne -
va da, ABD

Yanda çam yap ra ğının
günümüzdeki hali
görülmektedir. 



Balık ların hep balık olarak var ol duğunu gös teren mil yon -

lar ca delil fosil bulun mak tadır. Aşağıda görülen ve günü-

müzdeki örneğiyle birebir aynı özelliklerde olan 54 – 37

mil yon yıl lık levrek fosili de bun lar dan biridir. 

Levrek balığı fosili

Dö nem: Se no zo ik za man, Eo sen dö nemi
Yaş: 54 - 37 mil yon yıl
Böl ge: Gre en Ri ver Olu şu mu, Wyo ming, ABD

Levrek balığı

www.evrimicokertensiteler.com
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Yanda günümüz Scelionid
yaban arı sı görülüyor.

Sce l ionid arı la rı ge nel de dö kül müş yap rak lar al tın da ya -

şar lar. Bu arı la rın çok faz la bö cek tü rü ne, özel lik le bun -

la rın yu mur ta la rı na za rar ver dik le ri bi lin mek te dir. Re -

sim de ki Sce l ionid arı sı uçar ken fo sil leş miş tir. Gü nü -

müz de ki ör nek le rin den hiç bir far kı yok tur. 25 mil yon

yıl lık Sce lion id  arı sı am be ri, di ğer tüm can lılar gibi, ya-

ban arılarının da ev rim leş mediğini gös ter mek tedir. 

Scelionid yaban arı sı fosili

Dö nem: Se no zo ik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 25 mil yon yıl
Böl ge: San ti ago ya kın la -
rın da ki dağ lık böl ge, 
Do mi nik Cum hu ri ye ti 
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Yalancı akrepler, akreplere benzeyen örümceklerdir, an-

cak akrebin uzun kuyruğu ve iğnesinden yoksunlardır.

Yalancı akrepler, dökülmüş yapraklar, toprak ve kaya alt-

larında bulunabilirler. Bazıları, böcekler ve sinekler gibi

diğer eklembacaklıların üzerinde yaşarlar. 25 milyon ya-

şındaki yalancı akreplerle, günümüzde yaşayan örnekle-

rinin bir farkı yoktur. 

Ya lan cı ak rep fosili

Dönem: Senozoik zaman, 
Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki
dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti 

Günümüzde yaşayan 
ya lan cı ak rep
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Binlerce farklı böcek türüne ait sayısız fosil örneği bu-

lunmaktadır. Ve tüm bu fosiller, canlıların var oldukla-

rı günden itibaren aynı özelliklere sahip olduklarını,

zaman içinde değişime uğrayıp evrim geçirmediklerini

göstermektedir. Bu fosillerden biri de, ağaç kabuğu bit-

lerinin milyonlarca yıldır aynı olduğunu gösteren 25

milyon yıllık amberdir. 

Ağaç ka bu ğu bi ti fosili

Dönem: Senozoik zaman,
Miosen dönemi

Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik

Cumhuriyeti  
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Yanda 25 milyon yıldır hiç
değişmeden günümüze gelmiş 
ağaç kabuğu biti görülmektedir.



25 milyon yıldır aynı olan kanatlı karıncalar, evrim teo-

risinin geçersiz olduğunu gösteren örneklerdendir.

Milyonlarca yıldır değişmeyen canlılar karşısında ev-

rimciler hiçbir bilimsel ve tutarlı açıklamada buluna-

mazlar. 

Ka nat lı ka rın ca fosili

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

Yanda günümüzde yaşayan bir
kanatlı karınca görülmektedir.

www.evrimincokusu.com
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GİRİŞ

İn san la rın bü yük bir ço ğun lu ğu ken di le ri nin iyi in san lar ol -

duk la rı nı, kö tü bir ah lak ya pı sı na sa hip ol ma dık la rı nı id dia

eder ler. Kim se ye za rar la rı nın do kun ma dı ğı nı ve kö tü yön le ri -

nin ol ma dı ğı nı söy ler ler. Oy sa, bu in san la rın çok bü yük bir ço -

ğun lu ğu, Al lah'ın hoş nut ol ma dı ğı, in san la ra ya sak la dı ğı bir çok

kö tü ah lak özel li ği ne sa hip tir. An cak bu kö tü ah lak özel lik le ri,

bazı toplumlar için de yay gın laş tı ğı ve ola ğan kar şı la na rak ka bul

gör dü ğü için, kö tü ve çir kin kar şı lan ma mak ta dır. Ör ne ğin de -

di ko du, Al lah'ın ya sak la dı ğı, hat ta bir in sa nın de di ko du yap tı -

ğın da ölü kar de şi nin eti ni ye mek ka dar tik si ne ce ği bir dav ra nış -

ta bu lun du ğu nu bil dir di ği bir dav ra nış tır. (Hu cu rat Su re si, 12)

Bu na rağ men, bir çok in san bi ra ra ya gel di ğin de, bir baş ka ki şi -

nin de di ko du su nu ya pa bil mek te dir. Hat ta, de di ko du için te le -

viz yon prog ram la rı ve der gi ler de kö şe ler ye r al mak ta dır. 

Dedikodu gibi alaycılık, cimrilik, kibir gibi özellikler de

Allah'ın insanları uyardığı ve karşılığının cehennem olduğunu

belirttiği çirkin davranışlardır. Ancak, insanların büyük bir

çoğunluğu bu özelliklere sahiptir ve bunları çok zararlı gör-

mezler. Bu kişiler bir katilin, hırsızın veya katliamlar yapan

azgın bir diktatörün çok kötü bir insan olduğuna kanaat geti-

rirler, ancak yukarıda belirtilen tarzdaki ahlak bozukluklarını

kendilerince zararsız ve önemsiz görürler. Oysa, her türlü

ahlaksızlığın, derecesine göre Allah Katında adaletle verilmiş

bir karşılığı vardır. 
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Bu kitabın konusunu oluşturan yalancılık da, insanların bir

kısmının üstünde çok durmadıkları, başkaları yaptığında çoğu

zaman anlamazlıktan gelip, kendileri yaptığında ise masum gör-

dükleri ve insanların çok büyük bir kısmının sahip olduğu kötü

bir özelliktir. 

Dün ya nın her ye rin de, her ke sim den in sa nın önem li bir kıs -

mı, kü çük yaş la rın dan iti ba ren sık sık ya la na baş vu rur. Ki mi in -

san la ra gös te riş yap mak için, ki mi ki bi rin den, ki mi in san la rı gül -

dür mek için, ki mi bir çı kar sağ la mak için, ki mi bi ri le rin den ken -

di ni ko ru mak için, ki mi ise bir baş ka sı na kö tü lük ya pa rak if ti ra

at mak için ya lan söy ler. Bü yük bir kıs mı ise çok ba sit ne den -

ler den do la yı ve ya sırf ağ zı alı şık ol du ğu için ya lan söy ler, fa kat

ya la nın ger çek te ne ka dar kö tü bir ah lak bo zuk lu ğu ol du ğu nu,

Al lah'ın ya lan söy len me si ni ya sak la dı ğı nı ve ya lan cı la rın ahi ret -

te ce hen nem le kar şı lık gö re cek le ri ni hiç dü şün mez.

Bu ki tap in san la rı, kü çük, ma sum ya da za rar sız gi bi gör dük -

le ri, an cak ken di le ri için bü yük bir teh li ke olan ya lan cı lı ğa kar -

şı uyar mak, on la ra ya lan söy le me nin ha ram ol du ğu nu ha tır lat -

mak için ha zır lan mış tır. Ki tap ta, in san la rın ne den ya la na baş -

vur duk la rı, ya lan söy le mek ten na sıl vaz ge çi le ce ği, dü rüst lü ğün

in sa na ne ler ka zan dı ra ca ğı gi bi ko nu la rın ya nı sı ra, ya lan cı la rın

ruh ha li, ya lan la rı nı kur tar ma tak tik le ri gi bi ko nu lar da an la tı la -

cak tır. Ya lan cı lı ğın tak tik le ri nin de şif re edil me si, ya lan söy le -

yen le rin da yan dık la rı yön tem le ri ni el le rin den ala ca ğı için, bir

ba kı ma on la rı dü rüst lü ğe mec bur ede cek tir. 



YA LAN SÖY LE MEK
HA RAM DIR

Bazı insanların en büyük hatalarından biri, Allah'ın Kuran'da

bildirdiği şekilde değil de kendi çarpık mantıkları veya toplum-

da yaygın olan bazı batıl değer yargıları ile hareket etmeleridir.

Bunun için hiç düşünmeden, Al lah'ın hiç sev me di ği ve ahi ret te

ce za lan dı ra ca ğı dav ra nı şla rı onay la ya bil mek te, gör mez lik ten

ge le bil mek te ve ya per va sız ca uy gu la ya bil mek te dir ler. Ya lan

söy le mek de bu tür dav ra nış la rın ba şın da ge lir. Her ne ka dar

top lum da ya lan cı lık kö tü bir ah lak özel li ği ola rak bi lin se de, bu

ki mi za man söz de ka lır. Çün kü in san la rın önem li bir bö lü mü,

cid di bir ki şi lik bo zuk lu ğu olan ya lan cı lı ğı alış kan lık ha li ne ge tir -

miş tir. Al lah bir aye tin de bu ger çe ği şöy le bil di rir:

Yer yü zün de olan la rın ço ğun lu ğu na uya cak olur san,
se ni Al lah'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)

İlginç olan ise, yalan söyleyen insanın çevresindekiler tara-

fından genellikle anlaşılması, ancak buna rağmen deşifre edil-

memesi ve o kişinin de bunu bile bile yalanlarını sürdürmesidir.

Yalancılık birtakım insanlar arasında yaşatılan gizli bir lisan gibi-

dir. Bu tarz toplumlarda herkes birbirine bu konuda göz yumar,
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anlamazlıktan gelir. Örneğin yalan söyleyerek çevresindekilere

gösteriş yapan bir insanı, o ortamda bulunanlar çoğu zaman

deşifre etmezler. Hatta kendileri de gösteriş yapmak için yalan-

lar uydurarak, ilk yalan söyleyene yetişmeye çalışırlar. 

Ya da iki ki şi nin bu lun du ğu bir yer de bir şey kı rıl dı ğın da,

"bu nu kim kır dı?" so ru su na da hi ge rek yok tur. Çün kü so ran ki -

şi kır ma dı ğı na gö re, di ğe ri kır mış tır. An cak, bu na rağ men kı ran

ki şi "ben kır ma dım" di ye rek ya lan söy le ye bi lir ve ken di ak lı na

gö re "o anı nı kur ta rır". Oy sa, ken di ni çok kö tü bir du ru ma

sok muş tur ve bu nun far kın da de ğil dir. Çün kü hem ya lan cı ol -

du ğu gö rül müş tür ve bu ne den le kur tar ma ya ça lış tı ğı gu ru ru

as lın da çok da ha faz la ze de len miş tir, hem de -en önem li si-

Yüce Al lah'ın hoş nut ol ma dı ğı bir dav ra nış gös ter miş tir. Çün -

kü ya lan söy le mek ha ram dır. Na sıl ki bir Müs lü man ha ram ol -

du ğu için do muz eti ye mez ve bu na bü yük bir ti tiz lik gös te rir -

se ya da 5 va kit na ma zı nı kı lar sa ya lan söy le mek de ay nı şe kil -

de ti tiz lik gös ter il me si ge re ken ha ram bir fi il dir. 

An cak ya la nın ha ram ol du ğu nu dü şün me yen in san lar, zor -

da kal dık la rı her du rum da, ken di le ri ni kur tar mak için he men

ya la na baş vu rur lar. Bel ki o an ger çek ten zor bir du rum dan

ken di le ri ni kur ta rır lar ya da kur tar dık la rı nı sa nır lar, an cak tev -

be et me dik çe ve dü rüst bir in san ol ma dık ça, ya lan cı lık la rın dan

do la yı, ahi ret te so rum lu ola bi lir ler. 

Al lah, Ku ran'da ayet le ri ne inan ma yan la rın ya lan söy le dik le -

ri ni şöy le bil dir mek te dir:

Ya la nı, yal nız ca Al lah'ın ayet le ri ne inan ma yan lar uy -
du rur. İş te ya lan cı la rın asıl ken di le ri on lar dır. (Nahl
Su re si, 105)

İnsanların bir kısmı ahireti düşünmedikleri için, bir kısmı da,

söyledikleri yalanların zararsız olduğunu zannettikleri için
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kolaylıkla yalan söyleyebilmektedirler. Kimi toplumlarda son

derece yaygın olan "beyaz yalanlar" ifadesi de bunun bir örne-

ğidir. Söz de be yaz ya lan lar, kim se ye za rar ver me yen, ma su ma -

ne, in sa nı o an bir sı kın tı dan kur ta ran, kü çük ya lan lar dır. Bu

tür ya lan la rın hiç bir sa kın ca sı ol ma dı ğı na ina nı lır. An cak, ya lan

her du rum da sa mi mi yet siz lik, iki yüz lü lük ve sah te kar lık tır. Ya -

lan söy le yen ki şi, kar şı sın da ki in sa nı kan dır mak ta, ona kar şı sa -

mi mi yet siz dav ran mak ta, ona say gı ve sev gi duy ma dı ğı nı gös -

ter mek te dir. Bu ne den le ya la nı, si yah ve ya be yaz gi bi sı fat lar la

sı nıf lan dı rıp, "bu ya lan dan bir şey ol maz", "bu za rar sız dır" gi bi

çı ka rım lar yap mak doğ ru de ğil dir. 

Ya lan, Al lah'ın hoş nut ol ma dı ğı ve in san la ra ya sak la dı ğı bir

ta vır dır. Pey gam ber Efen di miz (sav) de, bu nu sık sık di le ge tir -

miş tir. Pey gam be r Efen di mi z (sav)'in bu ko nuy la il gi li söz le rin -

den ba zı la rı şöy le dir:

"Ya la nın her çe şi di gü nah tır..." 1

"Ey in san lar, per va ne nin ate şe atıl ma sı gi bi si zi ya la nın pe şi ne

düş me ye sev ke den şey ne dir?" 2

"Ya lan söz, bü yük gü nah lar dan dır." 3

MÜMİNİ DÜRÜST YAPAN 
ALLAH KORKUSUDUR

MUHABIR: Allah korkusundan söz ettiniz, peki şöyle bir soru

sormak istiyorum. Neden Allah’tan korkmalıyız? 

ADNAN OKTAR: Allah’tan korku bize, aşkı, sevgiyi,

muhabbeti verir. Yani Allah korkusu sevginin bütün zeminini oluş-

turur. Mesela dürüst olmamızı sağlar, yalan söylememe-
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mizi sağlar, mert olmamızı sağlar, vefalı olmamızı sağlar,

çileye yatkın olmamızı sağlar. Bunlar aşkın ve sevginin

kökenleridir yani aşk ve sevgi bu kökende gelişir. Güzel

ahlak olmayan bir zeminde sevgi gelişmez, muhabbet gelişmez.

(Adnan Oktar’ın Denge TV röportajı, 9 Aralık 2009)

GERÇEK SEVGİ, DÜRÜST İNSANLAR 
ARASINDA YAŞANIR

ADNAN OKTAR: Romantizm mantıklı olmayı ortadan kal-

dırıyor. Tutarlı konuşmayı ortadan kaldırır. Mesela, bir insan bir

kadınla beraberse ona romantik hareketler yapması, romantizme

uygun hareketler yapması onu otomatik yapmacıklığa sürükleye-

cektir. Kadınların da en nefret ettiği şey yapmacıklıktır. Erkek olsun

kadın olsun, insanlar yapmacıklıktan hoşlanmaz. Doğal ve tabi

insan çok etkileyicidir. Bir kadını en etkileyecek şey karşıda-

ki insanın dürüstlüğü, samimiyeti, Allah korkusu, güvenilir

olması, dengeli ve akıllı olmasıdır, romantikliği aklı başında bir

kadını nefret ettirir, kızdırır hatta. Rahatsız olur öyle bir insandan.

Ama akıllı bir insan, tutarlı bir insan, derin düşünen bir insandan

çok hoşlanır bir kadın. Onun tutkuya olan derinliğini, aklını gördü-

ğünde, Allah onda özel bir güç meydana getirir ruhunda, o kadın o

zaman onu çok sever ve çok etkilenir ondan, ruhunda tarif ede-

mediği bir zevk meydana gelir. Altıncı bir his meydana gelir. Ama

romantizmde karşılıklı tiyatro sanatçısı gibi, karşılıklı aldatmaca

vardır ve çok çok küçük düşürücü olur tabi. (Adnan Oktar’ın Ekin

TV röportajından, 19 Ocak 2009)
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İN SAN LAR HAN Gİ
DU RUM LAR DA, NE DEN

YA LAN SÖY LER LER?

Gu rur ve ki bir ne de niy le söy le nen ya lan lar

Ki bir, şey ta na ait bir özel lik tir ve in sa nın gü zel ah lak tan

uzak laş ma sı na, şey ta nın ah la kı na ben zer bir ah la ka sa hip ol ma -

sı na ne den olur. Şey tan, ki bi ri, ken di ni be ğen miş li ği ve akıl sız -

ca yap tı ğı gu ru ru ne de niy le, Al lah'ın sö zü ne uy ma mış, ita at siz -

lik yap mış ve bu ne den le cen net ten ko vul muş tur. 

Gu ru ru için ita at siz lik ve kö tü ah lak gös te ren şey ta nın as -

lın da gu ru ru da ha da çok kı rıl mış tır ve la net len miş ve aşa ğı lan -

mış ola rak ko vul muş tur. 

Al lah, şey ta nın yap tı ğı ita at siz lik le kü çük düş tü ğü nü bir aye -

tin de şöy le ha ber ver miş tir:

(Al lah:) "Öy ley se or dan in, or da bü yük len men se nin
(hak kın) ol maz. He men çık. Ger çek ten sen, kü çük
dü şen ler den sin." (Araf Su re si, 13)

Şey tan, en bü yük aşa ğı lan ma yı ise ce hen nem de ya şa ya cak

ve her şe yin üs tün de gör dü ğü gu ru ru yü zün den son su za ka dar

azap için de ka la cak tır. 

Şey tan, in san la rı da ken di si gi bi doğ ru yol dan sap tır mak için
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ke sin ka rar ver miş tir. Bu ne den le, tüm gü cü nü in san la rı gü na -

ha sü rük le mek için kul la nır. İn san la rın gu rur ve ki bir le ri ni de,

ay nı ken di sin de ol du ğu gi bi, on la rın aley hin de teş vik eder. Bu

ne den le ki bir, ken di ni be ğen miş lik, ha ta ve ya ku sur ka bul et -

me mek, ken di ni her za man üs tün ve ye ter li gör mek, bir in san

için ola bi le cek en önem li teh li ke ler den dir. Bu özel lik ler in san -

la rı hep gü na ha yö nel tir; ve in san la rın ita at siz, asi, si nir li, sal dır -

gan, alay cı, küs tah ol ma la rı na ne den olur. Al lah bir aye tin de

bu nu şöy le bil di rir:

Ona: "Al lah'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 ter; ne kö tü bir ya tak tır o. (Ba ka ra Su re si, 206)

"Bü yük lük gu ru ru"nun in sa nı sü rük le di ği gü nah lar dan bi ri

de ya lan dır. İn san lar, ço ğu za man ki bir le rin den do la yı ba zı ger -

çek le ri ka bul et mek is te mez ve he men ya la na baş vu rur lar. Ör -

ne ğin, böy le bi ri, işin de bir ha ta yap tı ğın da bu nu ka bul et mek

is te mez; bil gi siz ve ya be ce rik siz gö rü ne ce ği ni dü şün dü ğü ve in -

san la rın gö zün de kü çük dü şe ce ği ni san dı ğı için, he men ya lan

söy ler. Ya da bir şe yi al ma yı unut tu ğun da, onu unut tu ğu nu

söy le mek is te mez, onun ye ri ne "git tim ama kal ma mış tı" der. 

Oy sa, ya lan in sa nı çok da ha kü çük du rum la ra dü şü ren bir

be la dır. Ama ba zı in san lar, kar şı laş tık la rı olay lar da, sağ lık lı dü -

şü ne me ye rek, sırf o an ken di le ri ni kur ta ra bil mek için he men

ya lan söy ler ler. Hal bu ki ya lan la rın bir ço ğu an la şı lır ve bu kez

in san la rın gö zün de da ha da kü çük dü şer ler. Ay rı ca, in sa nın bir

de ahi ret te ala bi le ce ği kar şı lık ve bu yüz den dü şe bi le ce ği çok

da ha aşa ğı lık bir du rum ol du ğu nu unut ma ma sı ge re kir. 

Al lah bir ayet te, in san la ra he va la rı na uyup, sö zü de ğiş ti re -

rek ada let ten sap ma ma la rı  ge rek ti ği ni şöy le bil dir mek te dir:

…Öy ley se ada let ten dö nüp he va (tut ku la rı)nı za uy -
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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 Al lah, yap tık la rı nız dan ha -
be ri olan dır. (Ni sa Su re si, 135)

Sa mi mi bir mü min, hiç bir za man ken di ni, ken di çı kar la rı nı

Al lah'ın hoş nut lu ğu nun ve sev gi si nin üs tün de tut maz. Al lah'a

olan sev gi si ve bağ lı lı ğı, Al lah'ın hoş nut ol ma ya ca ğı şey ler yap -

ma sı na en gel olur. Ay rı ca bir in san eğer ger çek ten bir şe ref

ve ya üs tün lük is ti yor sa, bu nu di ne inan ma yan la rın me tod la rı

ile yap ma ma lı dır. Ger çek üs tün lü ğün na sıl ka za nı la ca ğı Ku -

ran'da ya zı lı dır. Al lah'a ve Ku ran'a uyan ise, ger çek ten üs tün

olur. Ku ran'da Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

...Oy sa iz zet (güç, onur ve üs tün lük) Al lah'ın, O'nun
Re sû lü'nün ve mü'min le rin dir. An cak mü na fık lar bil -
mi yor lar. (Mü na fi kun Su re si, 8)
Kim iz ze ti is ti yor sa, ar tık bü tün iz zet Al lah'ın dır. Gü -
zel söz O'na yük se lir, sa lih amel de onu yük sel tir. Kö -
tü lük le ri ta sar la yıp dü zen le yen ler ise; on lar için şid -
det li bir azap var dır. On la rın ta sar la dık la rı 'bo şa çı -
kıp bo zu lur'. (Fa tır Su re si, 10) 

GURUR İNSANIN VİCDANININ SESİNİ 
DİNLEMESİNE ENGEL OLUR

ADNAN OKTAR: Yalnız kabul etme ile inanmanın arasın-

da çok büyük fark vardır. Şimdi kabul ettirmenin değil de inandır-

manın üzerinde dursun kardeşimiz. Şimdi o, bilimsel delillerle anla-

tırsa karşıdaki adam inanır. İnandı mı tamam, kabul etme ayrı

mesele, kabul etmemesi önemli değil. İnanması önemlidir. Bizim

her anlattığımız adam inanıyor. Ama kabul etmemesi de mevzu
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bahis oluyor, nadir kabul eden olur çünkü gurur vardır insan-

da, kibir vardır, enaniyet vardır. Bunu aşamaz adam kolay

kolay, “ben evet kabul ettim, doğru söylüyorsun” demez, ama için-

den anlar. Şimdi uyuyan adama diyorsun ki “Güneş doğdu kalk”,

“Güneş doğmamıştır, sen beni bırak, ben yatayım, uyuyayım” diyor.

Yani biliyor Güneş'in doğduğunu o, anlamazdan geliyor yani uyu-

ması gerekiyor çünkü, anlaşıldı mı? Onlar da uykularına devam

etmek için “Güneş doğmadı” diyorlar. Biz bu anlattığımız insanla-

ra, milyonlarca insanın hidayetine vesile olduk... Ama kabul etmez,

kabul ederse çünkü etrafındaki insanlara karşı itibarları sarsılır, dış-

lanırlar, ezilirler, alaya alınırlar ve bunlara tahammül edecek bir

güçleri olmayabilir. Ne yapar o zaman? Pasif müdafaaya geçer. Ne

yapıyor pasif müdafaada? Arkadaş diyor ben kalben iman ettim,

ama dil olarak zahiren de iman etmiyorum, diyor. Zahiren iman

etmediğinde onların alayından, baskısından şunundan, bunundan

kurtulmuş olur. Kalben iman da esas olduğu için tamamdır. Yani bir

insanın doğruyu anlatıp da makul bir insanın kabul etmemesi diye

bir konu yoktur. Ama Allah ayette diyor ki bakın; ”zulüm ve

büyüklenme dolayısı ile doğruyu bildikleri halde kabul

etmediler” diyor Allah. Bak kabul, inanmadılar demiyor Allah,

değil mi? Kabul ayrıdır, inanma ayrıdır. Vicdanları kabul ettiği

halde diyor Allah, içten kabul ediyor. Bizim görevimiz, vic-

danen kabul ettirmektir. Zulüm ve büyüklenme nedeniyle

kabul etmeyebilir insan. (Adnan Oktar’ın Adıyaman Asu TV

röportajından, 18 Ocak 2010)
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Alış kan lık ile söy le nen ya lan lar

İn san la rın önem li bir kıs mı nın dil le ri ya lan söy le me ye alış -

mış tır. Özel lik le ço cuk luk ve genç lik yıl la rın da ba zı in san lar, hiç

tereddüt etmeden ya lan söy le ye bil mek te dir ler. Ör ne ğin, ar ka -

daş la rıy la git ti ği ye ri söy le me ko nu sun da genç le rin bir ço ğu nun

ağ zı ya la na alı şık tır. Ya da, in san la ra ge nel de bir şe yi ne den

yap ma dık la rı so rul du ğun da, yan lış bir şey yap tık la rın da, bir şe -

yi unut tuk la rın da yap tık la rı açık la ma lar ya lan ola bil mek te dir.

Ağ zı ya lan söy le me ye alı şık olan bu in san lar, bu tür ya lan la rı

ço ğu za man hiç dü şün me den söy ler ler.   

Bi raz dü şün se ler, sa mi mi ver dik le ri ce vap ta ken di le ri için

bir sa kın ca ol ma ya ca ğı nı gö re cek ler dir. An cak, ço cuk luk la rın -

dan iti ba ren bu tür du rum lar da ya lan söy le me ye alış tık la rı için,

yi ne bu yön te me baş vu rur lar.

Ya la nın or ta ya çık tı ğı baş ka bir du rum ise, in san la rın fi kir le -

ri ne baş vu rul du ğu an lar dır. Ba zı in san lar bir ko nu hak kın da dü -

şün ce le ri so rul du ğun da, ge nel lik le ger çek dü şün ce le ri ni di le

ge tir mek ye ri ne, kar şı ta ra fın duy mak is te dik le ri ni ve ya çı kar -

la rı na ters düş me ye cek olan ce va bı ver me yi ter cih eder ler.

Kar şı ta ra fın is te di ği ce va bı ver me nin al tın da ise ya kor ku ya da

kar şı sın da ki in sa nın rı za sı nı ka zan ma is te ği yat mak ta dır. 

Kendi çıkarına ters düşmeyecek cevabı vermek, dinden

uzak yaşayan kimseler arasında yaygın bir davranıştır. Bu tür

insanlar savunma mantığı ile hareket ederek, "tabii ki kendi

çıkarlarımı korumak zorundayım" şeklinde yanlış bir anlayış

geliştirmişlerdir. Bu yanlış mantık, toplumun din ahlakından

uzak yaşayan bireyleri tarafından çok normal karşılanır. Hatta

Kuran ahlakını yaşayan bir insanın, adaleti gözetmek amacıyla

kendi çıkarını zedeleyecek bir açıklamada bulunması "güzel

ahlak" olarak değerlendirilmez; bunun yerine bu üstün ahlaklı

43Harun Yahya (Adnan Oktar)



kişiye "saflık" veya "iş bilmemezlik" gibi gerçeklerle hiçbir ala-

kası olmayan çirkin yakıştırmalarda bulunulur.  

Söz konusu insanların ken di çı kar la rı nı ko ru mak için za rar -

sız gör dük le ri ya lan lar çe şit len di ri le bi lir. Ör ne ğin, bir çok in -

san, bir ar ka da şı borç pa ra is te di ğin de im ka nı ol du ğu hal de

ver mek is te mi yor sa he men ya la na baş vu rur. Ver mek is te me -

di ği ni söy le mez hat ta kar şı ata ğa ge çe rek ken di si nin de "borç

pa ra ara dı ğı" ve ya "iş le ri nin çok kö tü git ti ği" ya la nı nı söy ler. Bu

tak tik, kar şı ta ra fın is te ği ni baş tan en gel le me ama cı ta şı mak ta -

dır. Ku ran ah la kın dan uzak ya şa yan in san la rın ara sın da yay gın

ola rak rast la nı lan bu dav ra nış bir ah lak bo zuk lu ğu ola rak gö -

rül me mek te dir. 

Bu nun dı şın da ya la nı, bel li bir mak sa da da yan dır ma dan, alış -

kan lık ha li ne ge ti ren in san la ra da rast la mak müm kün dür. Bu

ya lan lar ço ğu za man, ki şi nin ko nu şa cak bir ko nu su ol ma ma sı -

na ve ya dik kat çek mek is te me si ne de da ya na bi lir. Ör ne ğin

kim se yi il gi len dir me di ği hal de ge ce bir ke re uya nan bir in san,

sa bah kal kın ca "bü tün ge ce uyu ma dım" di ye bil mek te dir. Böy le

bir in san sa de ce bir kaç sa at aç ka lın ca da, "bü tün gün hiç bir şey

ye me dim" der ve ya ba şı ha fif ağ rır, ama çok ağ rı dı ğı nı ve ağ rı -

dan hiç bir şey ya pa ma dı ğı nı söy ler. Bun lar hiç  kim se ye za rar

ver me ye cek, kü çük ya lan lar ola rak al gı la na bi lir. An cak as lın da

kü çük ve ya bü yük ta ma mı ya lan dır ve Al lah Ka tın da hoş nut

olun ma ya ca ğı bil di ril miş dav ra nış lar dır.

Alay et mek ve kız dır mak için söy le nen ya lan lar

Ya la nın se bep le rin den bi ri, kar şı da ki ki şi yi kız dır mak, o ki -

şi ye onu say ma dı ğı nı ve umur sa ma dı ğı nı gös ter mek tir. Söz ge -

li mi, ver di ği bir ran de vu ya ge ci ken ki şi, bek let ti ği ar ka da şı nın

"bu sa ate ka dar ne re dey din?" so ru su na, ya lan ol du ğu çok açık
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olan bir ce vap ve re bi lir. Bu ra da as lın da ama cı, kar şı sın da ki ki -

şi nin bek le me si ni umur sa ma dı ğı nı, onun ta lep le ri ne de ğer ver -

me di ği ni be lirt mek ve onu ken di de yim le riy le "ena yi" ye ri ne

ko ya rak kız dır mak tır. 

Alay et mek için ya lan söy le mek de yay gın gö rü len bir ah -

lak sız lık tır. Ör ne ğin alay et mek ni ye tin de olan bir in san, ar ka -

da şı nı ol ma mış bir ola yın ger çek leş ti ği ne inan dı rır. Ar ka da şı nın

an lat tık la rı na inan ma sı, bu ha ya li ola yı ina na rak baş ka la rı na an -

lat ma sı, bu nun so nu cun da çev re sin de "saf" gö rül me si, ya lan

söy le yen ve ay nı za man da alay cı olan in sa nı eğ len di rir. Bu in -

san, ar ka da şı nın saf lı ğı ile alay eder, ken di si ni ise çok kur naz ve

ze ki zan ne der. Oy sa hem Al lah'ın ra zı ol ma ya ca ğı bir ta vır

ser gi le miş tir, hem de iti ci ve se vil me yen bir in san ol muş tur.

Do la yı sıy la ken di kur du ğu tu za ğa ken di si düş müş, baş ka la rı nı

kü çük dü şür mek is ter ken ken di si kü çük düş müş tür. 

Al lah ya lan gi bi ala yı da ya sak la dı ğı nı Hu cu rat Su re si'nde

şöy le bil dir mek te dir:

Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay
et me sin, bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka -
dın lar da ka dın lar la (alay et me sin), bel ki ken di le rin -
den da ha ha yır lı dır lar... (Hu cu rat Su re si, 11)

Bazı insanlar, umursuzca, hiç düşünmeden, birkaç dakika

için kendilerini alay ederek ve yalan söyleyerek eğlendirmek

isterken, aslında Allah'ın hoşnut olmadığı ve Kuran'da kötü

ahlak olarak bildirdiği davranışları göstermektedirler. Kuran

ahlakına uygun olmayan bir mantıkla hareket eden insanlar,

kendilerine bu yaptıklarının kötü bir davranış olduğu söylendi-

ğinde, "bunda ne var ki, sadece eğleniyorduk" diyebilmekte-

dirler. Oysa, alay etmek ve yalan söylemek kötü özelliklerdir. 

Bu iki kötü özel li ğin için de ya şa dık la rı top lum da yay gın ol -
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ma sı, hat ta ço ğu ki şi ta ra fın dan bir alış kan lık ha li ne ge ti ril miş

ol ma sı da, bu özel lik le rin İs lam ah la kı na uy gun ol ma dık la rı ger -

çe ği ni de ğiş tir mez. Ve do la yı sıy la bu ta vır la rı meş ru laş tır maz.

Ay rı ca bu in san lar bir kez vic dan la rı nın se si ne ku lak ver se ler

ve her ke sin ken di le ri gi bi ol du ğu bir or tam da ya şa mak is te yip

is te me ye cek le ri so ru su nu ce vap lan dır sa lar ger çe ği gö re cek ler -

dir. Hiç bir in san çev re sin de ki le re kar şı ser gi le di ği bu kö tü dav -

ra nış la rın ken di si ne ya pıl ma sı nı is te mez, bu nu is te yip is te me di -

ği so rul sa şid det le red de der.

Zor ge len bir işi yap mak tan
kur tul mak için söy le nen ya lan lar

İn san la rın ya la na en çok baş vur duk la rı ko nu lar dan bi ri de,

ken di le ri ne zor ge len ve ya yap mak is te me dik le ri bir iş ten kur -

tul mak is te me le ri dir. Ör ne ğin bir ko nu da ken di le rin den yar -

dım is ten di ğin de, yar dım et me ye üşen dik le ri ni ve ya yar dım et -

mek is te me dik le ri ni söy le mek ye ri ne, "şu an da çok işim var",

"ba şım çok ağ rı yor" "be li mi in cit mi şim" gi bi ya lan lar uy du ra rak

yar dı ma ge le me ye cek le ri ni söy ler ler. 

Oy sa sa mi mi bir Müs lü man, hem ya lan ba ha ne ler öne sür -

mek ten kor kup sa kı nır, hem de bir yar dım is te ği ni ve ya her -

han gi bir işi üşen geç lik ten ve ya tem bel lik ten do la yı as la ge ri

çe vir mez. Sa mi mi bir Müs lü man, her anı nın he sa bı nı ahi ret te

ve re ce ği ni bil di ği için, en zor gi bi gö rü nen iş le ri da hi bü yük bir

şevk ve is tek le ya par. İn san ba zen ken di si ni ger çek ten yor gun

ve ya ba zı şey le ri yap mak ko nu sun da is tek siz his se de bi lir. Böy -

le du rum lar da ya lan söy le mek ye ri ne, in sa nın he men ira de si ni

kul la na rak, vic da nı na uy gun ola nı ye ri ne ge tir me si ge re kir. Ör -

ne ğin, film sey re der ken ken di sin den bir yar dım ta lep edil di ğin -

de, bu ki şi nin bu nun ahi ret te ki kar şı lı ğı nı dü şü ne rek, he men
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yar dı ma koş ma sı ge re kir. Ama, fil mi bı rak mak is te me di ği ve

ken di is tek le ri ni ön plan da tut tu ğu için ya lan söy le yen bir in -

san, ay nı an da iki kö tü ah lak özel li ği ni bir den gös ter mek te dir.

Hem vic da nı na uy ma ya rak, da ha ha yır lı gö rü nen bir işi yap ma -

mak ta, hem de bu nun için ya lan söy le mek te dir. Böy le ce ki şi

kar şı sın da ki in sa nı ra hat sız ol du ğu na ve yar dım ede me ye cek

du rum da ol du ğu na ik na ede bi lir ve o an ra ha tın dan öz ve ri de

bu lun ma ya bi lir. An cak, Al lah her şe yi gör mek te ve bil mek te dir.

İn san, bir gün son ra bi le bir ön ce ki gün yap tık la rı nı ve

dü şün dük le ri ni unu tur, an cak Al lah hiç bi ri ni unut maz ve her

in sa nı ahi ret te her tav rın dan ve sö zün den sor gu la ya cak tır. 

Gök ler de ve yer de ne var sa Al lah'ın dır. İçi niz de ki ni
açı ğa vur sa nız da, giz le se niz de, Al lah si zi onun la
sor gu ya çe ker. Son ra di le di ği ni ba ğış lar, di le di ği ni
azab lan dı rır. Al lah, her şe ye güç ye ti ren dir. (Ba ka ra
Su re si, 284)

"Bil mi yo rum" de me mek için söy le nen ya lan lar

Ba zı in san lar ken di le ri ni çok be ğe nip bü yük gör dük le ri için,

her ko nu da ek sik siz ve ku sur suz ol duk la rı nı çev re le rin de ki in -

san la ra da ka nıt la ma ya ça lı şır lar. Ken di le ri nin her ko nu da bil gi

sa hi bi ol duk la rı nı  gös ter mek is ter ler. Bu ne den le, ken di le ri ne

bir ko nu da da nı şıl dı ğın da ve ya ken di le rin den bir bil gi is ten di -

ğin de, eğer bu ko nu hak kın da bil gi le ri yok sa, ço ğu za man bir

ce vap uy du rur lar. 

So ru lan ko nu hak kın da bil gi siz ol mak ve ya ko nu dan ha ber -

dar ol ma mak ağır la rı na gi der, "bil mi yo rum, ha be rim yok" de -

mez ler. Ço ğu za man bu yüz den da ha da kü çük du ru ma dü şer -

ler, çün kü bil gi siz ce ko nuş tuk la rı an la şı lır. Ama sırf ki bir le ri yü -

zün den kü çük düş me yi ve ya lan cı lı ğı gö ze alır lar. 

47Harun Yahya (Adnan Oktar)



Al lah bir aye tin de, bir ko nu hak kın da hiç bir bil gi si ol ma dı ğı

hal de tar tış ma la ra gi ren le rle il gi li ola rak şöy le bil dir mek te dir:

İş te siz ler böy le si niz; (di ye lim ki) hak kın da bil gi niz
olan şey de tar tış tı nız, ama hiç bil gi niz ol ma yan bir
ko nu da ne di ye tar tı şıp-du ru yor su nuz? Oy sa Al lah
bi lir, siz ler bil mez si niz. (Al-i İm ran Su re si, 66)

Bu tür davranışlar Kuran ahlakına uymayan insanların ara-

larında yaşattıkları cahiliye ahlakının sonuçlarıdır. Böyle insan-

lar, kendilerini kabul ettirmek, itibar sahibi, sözü dinlenen

insanlar olmak için Kuran ahlakıyla bağdaşmayan yollara baş-

vururlar. Dünyada kendileri için sıkıntı, gerilim ve huzursuzluk

yaşatan bu ahlak bozukluklarının sonucunda ise ahiretlerini de

tehlikeye atarlar. Bir insanın itibarı ve başarıyı bu şekilde ara-

ması büyük bir gaflet ve cehalettir. Çünkü dünyada ve ahiret-

te istenen herşeyin tek yolu, her koşulda Kuran ahlakına ve

Peygamberimiz (sav)'in sünnetine uymaktır. 

Ya şa nan ve ya ta nık olu nan
olay la rı abart mak için söy le nen ya lan lar

Ba zı in san lar çev re le rin de, olay la rı abart ma la rı, gör me dik -

le ri şey le ri gör müş gi bi an lat ma la rı ile ta nı nır lar. Bu nu, çev re -

le rin de ki in san la rı eğ len dir mek ama cı ile ya pan la rın ya nı sı ra,

bir has ta lık gi bi alış kan lık ha li ne ge tir miş olan lar da var dır. Ne -

den yap tık la rı nı da hi dü şün me den, her ola yı ol du ğun dan fark lı

an la tır lar, bir şey le r ek le ye rek, olan olay la rı da ha da abar tı lı ha -

le ge ti rir ler. 

Ör ne ğin iki ara ba nın ha fif çe bir bi ri ne çarp ma sı nı, bü yük bir

fe la ke tin ya şan dı ğı bir ka za ola rak an la ta bi lir ler. Bü yük bir yol -

cu ge mi si ni gör dük le rin de, ge mi nin bü yük lü ğü nü 3-4 mis li ka -

dar ta rif eder ler. An cak kı sa bir sü re son ra bu du rum top lum -
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da bu ki şi le re du yu lan gü ve ni azal tır. Her han gi bir ko nu hak -

kın da fi kir al mak is ten di ğin de, bu gi bi ki şi ler sağ lık lı bil gi ver -

me dik le ri için ter cih edil mez ler,

Böy le bir ta vır, in san la rı eğ len dir mek ve ya şa ka için da hi ol -

sa doğ ru de ğil dir. İn san şa ka ola rak doğ ru ol ma yan bir şe yi

söy le se da hi, he men ar dın dan, hat ta mut la ka o an, söy le di ği nin

doğ ru ol ma dı ğı nı çev re sin de ki le re be lirt me li dir. 

Pey gam ber Efen di miz (sav) de, as ha bı na şa ka için da hi ya lan

söy le me me le ri ni ha tır lat mış tır. 

"Kul şa ka da ol sa ya lan söy le me yi, doğ ru da ol sa mü na ka şa

et me yi bı rak ma dık ça iyi bir mü min ola maz."

"Baş ka la rı nı gül dür mek için ya lan söy le ye ne ya zık lar ol sun."

"Ben şa ka ya pa rım ama doğ ru ola nı söy le rim." 4

Kö tü lük yap mak ve al dat mak için
söy le nen ya lan lar

Ku ran ah la kı ile ya şa ma yan in san lar, kü çük çı kar la rı için bir

baş ka sı na kar şı ko lay lık la kin du ya bi lir ve ya ha set ede bi lir ler.

Ço ğu za man hiç bir ne de ne da yan ma yan, ken di ken di le ri ne

üret tik le ri bu his le rin so nu cun da ise, bu ki şi ler den in ti kam al -

mak is ter ler. İn san la rın bir kıs mı, az ya da çok bu his si için de

ta şır ve için için baş ka la rı nın kö tü lük le ri ni is ter. Kö tü lü ğü nü is -

te dik le ri ki şi, ya kın gö rü nen bir dost la rı da hi ola bi lir. 

Söz ge li mi, bir ye re gi der ken, ar ka da şı na ya kış ma yan bir kı -

ya fe te mü da ha le et mek is te mez çün kü ona gö re, çok gü zel kı -

ya fet ile dik kat çe ki ci ha le ge len bir ar ka daş ken di si ne olan il -

gi yi azal ta cak ve onu 2. pla na ite cek tir. Ya ni ger çe ği söy le yip,

ar ka daş la rı nı gü zel leş tir mek is te mez. 

Ve ya iki ar ka daş ay nı ko nu üze rin de ça lı şır ken, bi ri di ğe ri -

ne ya rar lan dı ğı kay nak la rı söy le mez, ya da da ha az işe ya ra yan -
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la rı söy le yip, di ğer önem li olan la rı giz ler, "baş ka bir şey yok"

der. Böy le ce re ka bet için de ol du ğu ar ka da şı nın işi ni ya vaş la tır

ve ya en gel ler. 

Mü min ler ise, bir bir le ri ne bü yük bir sev gi ve say gı du yar lar.

Her za man yar dım laş ma ve da ya nış ma için de dir ler. Ken di le ri

için is te dik le ri nin da ha iyi si ni ve gü ze li ni mü min kar deş le ri için

de is ter ler. Bu ne den le, bu tür ko nu lar da bir bir le ri ne as la ya lan

söy le mez, ak si ne bü tün iç ten lik le ri ile yar dım cı ve des tek olur -

lar; bir ar ka daş la rı nın giy di ği kı ya fe ti en gü zel ha le ge ti rir ler, bir

ça lış ma la rın da el le rin den gel di ğin ce yar dım eder ler. Bu, mü min -

le rin sa mi mi yet le ri nin ve ya kın lık la rı nın bir gös ter ge si dir. 

Al lah baş ka bir ayet te şu şe kil de bil dir miş tir:

...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)

Gös te riş yap mak için söy le nen ya lan lar

Ku ran ah la kı nı ya şa ma yan in san lar da ya la nın en çok kul la -

nıl dı ğı du rum lar dan bi ri, bir bir le ri ne gös te riş yap tık la rı za man -

lar dır. Al lah'ın Ku ran'da da bil dir di ği gi bi in san lar bir bir le ri ne

kar şı övün me ye ve gös te riş yap ma ya çok düş kün dür ler:

Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün -
den) tut ku lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir
övün me (sü re si ve ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir
'ço ğal ma-tut ku su'dur. Bir yağ mur ör ne ği gi bi; onun
bi tir di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho şu na git -
miş tir, son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı
ke sil miş, son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te
ise şid det li bir azap; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş -
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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)
(Mal, mülk ve ser vet te) Çok luk la övün mek, si zi 'tut -
kuy la oya la yıp, ken di niz den ge çir di. Öy le ki (bu,) me -
za rı zi ya re ti ni ze (kab re gi di şi ni ze, ölü mü nü ze) ka dar
sür dü. (Te ka sür Su re si, 1-2)

Övünmeye bu kadar meraklı olan söz konusu insanlar,

sahip olduklarının övünmek için yeterli olmadığını düşündükle-

rinde ise hemen yalana başvururlar. Sahip olmadıkları şeyleri,

kendilerine aitmiş gibi gösterirler. Örneğin sıradan bir eşyayı,

daha değerli göstererek, onunla övünmek için olduğundan

daha pahalıya satın aldıklarını söyleyebilirler. İşyerlerindeki

konumlarını abartarak, kendilerini olduğundan daha fazla

sorumluluğa sahip, daha yüksek mevkide gibi göstermeye çalı-

şabilirler.

Övün mek kas tıy la söy le nen ya lan la rın ne de ni, in san la rın sa -

hip ol ma dık la rı mad di ve ya ma ne vi özel lik ler le tak dir gör me yi

bek le me le ri dir. Bu se bep le, ken di le ri ni çok ça lış kan, yar dım se -

ver ve ye te nek li gös te rir ler. Ger çek te öy le ol ma ma sı na rağ -

men, her şe ye dik kat eden, her so rum lu lu ğu üst le nen bir in san

tab lo su çi zer ler. Al lah Ku ran'da böy le in san lar için şöy le bu -

yur mak ta dır:

Ge tir dik le riy le se vi nen ve yap ma dık la rı şey ler ne de -
niy le övül mek ten hoş la nan la rı (ka zanç lı) say ma; on -
la rı azap tan kur tul muş ola rak say ma. On lar için acı
bir azap var dır. (Al-i İm ran Su re si, 188)

Bu in san lar, ken di le ri ne olan il gi ve sev gi yi de abar ta rak an -

la tır lar. Söz ge li mi eş le ri nin ken di le ri ne he di ye ler al dı ğı ya la nı nı

söy ler ler. Ya da iş ye rin de ken di le ri ne özel bir il gi ol du ğu nu,

yer le ri nin dol du ru la maz ol du ğu nu, bu ne den le ma aş la rı nın ar -
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tı rıl dı ğı nı an la tır lar. Genç ler ço ğun luk la sı nıf ta ve ya okul da en

po pü ler ki şi ol duk la rı nı, bü tün oku lun ken di le ri ni ta nı dı ğı nı

söy ler ler. Ba zen ün lü ki şi ler de, do ğum gün le rin de ve ya bir

kut la ma da dost la rı nın ve ya eş le ri nin ken di le ri ne çok pa ha lı he -

di ye ler al dı ğı ya la nı nı uy du rur lar. Bu tür ya lan lar söy le mek te ki

amaç la rı, hem gös te riş yap mak, hem de ya kın la rı nın ken di le ri -

ne çok de ğer ver di ği ima jı nı oluş tur ma ya ça lış mak tır. Bu tür

de ğer li he di ye ler al ma yan la rın ise kıs kanç lık duy ma la rı nı ve

ken di le ri ne gıp ta et me le ri ni sağ la mak tır. Oy sa bun la rın ta ma -

mı dün ye vi de ğer ler dir ve in san la ra ahi ret te bir ka zanç sağ la -

ma ya cak tır. Bir in san dün ya nın en de ğer li he di ye le ri ni ger çek -

ten al mış ol sa bi le, eğer Al lah'ın hoş nut ol ma ya ca ğı dav ra nış la -

rı nı sür dür me ye de vam eder se, çok kı sa olan dün ya ha ya tı nın

ar dın dan ahi ret te sa hip ol du ğu her şey den mah rum ka la cak tır.

Peygamber Efendimiz (sav)'in ya şa dı ğı dö nem ile il gi li bir ri -

va yet te de, bir ka dı nın yu ka rı da an la tı lan la ra ben zer bir ta vır

gös ter di ği ak ta rıl mak ta dır. An la tıl dı ğı na gö re, bu ka dın, bir

baş ka sı nı üz mek ve kıs kan dır mak ama cıy la, eşi nin yap ma dı ğı

şey le ri abar ta rak yap mış gi bi söy le mek te, al ma dı ğı he di ye le ri

al mış gi bi an lat mak ta dır. Pey gam be ri mi z (sav)'in, bu ka dı nın

tav rı nı öğ ren di ğin de ona şöy le de di ği ri va yet edi lir: 

"Ye di ril me den ye di ği ni söy le yen, ken di si nin ol ma yan şe ye be -

nim di yen, ken di si ne bir şey ve ril me miş ken ve ril di ği ni id dia

eden, kı ya met gü nü ya lan dan iki el bi se gi yen kim se gi bi olur."5

İn san la rın gös te riş için söy le dik le ri ya lan la rın ör nek le ri çok

faz la dır. Bir çok in san evi ni, ara ba sı nı, yaz lı ğı nı, işi nin du ru mu -

nu, ço cuk la rı nın ba şa rı la rı nı, spor ak ti vi te le ri ni, yap tı ğı alış ve ri -

şi, git ti ği se ya hat le ri, ai le si nin kö ke ni ni, ata la rı nın ne ka dar asil

ve ba şa rı lı ki şi ler ol duk la rı nı abar ta rak ve ol du ğun dan çok da -

ha fark lı ola rak an la tır. Ya lan söy le me yi alış kan lık ha li ne ge tir -
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dik le ri için, genellikle ref leks ola rak ya lan söy ler ler. An cak, ya -

lan la rı nı akıl la rın da tu ta ma dık la rı için, bir ko nu hak kın da ver -

dik le ri sa yı lar, be lirt tik le ri yer ler, ta vır lar her an lat tık la rın da

de ği şir. Bu ne den le her se fe rin de ken di le ri ni ele ve rir ve kü -

çük dü şer ler. 

Bu ki şi ler, Al lah'ın rı za sı nı de ğil de in san la rın rı za sı nı ara dık -

la rı için, hep çev re le rin de ki in san la rın hoş la na ca ğı, be ğe ne ce ği

bir gö rü nüm sun mak is ter ler. Bu nun için çev re le rin de kim var -

sa, ken di le ri ni öy le ta nıt ma la rı ge rek ti ği ne ina nır lar. Bu da bol

bol ya lan söy le me le ri ni ge rek ti rir. Hoş lan dı kla rı mü zik tü rün -

den, iş ye rin de ki gö rev le ri ne ka dar her şe yi çev re le rin de ki in -

san la ra gö re kur gu la mak zo run da dır lar. Bu nun so nu cun da ise

hem ya lan la rı kı sa sü re de or ta ya çı ka rak kü çük dü şer, hem de

çok stres li, can ya kan, ge ri lim li bir ha yat ya şar lar. Bu in san lar

çev re sin de ki le re gös te riş yap mak tan ve ye ni ya lan lar uy dur -

mak tan, ko nuş tuk la rın dan zevk al ma ya, gü zel lik le ri gör me ye

im kan bu la maz lar. Ko nuş ma  ve ta vır la rı genellikle yap ma cık tır.

Ay rı ca, uy dur du kla rı ya lan lar bir ki şi yi hoş nut eder ken di ğer -

le ri ni et me ye cek tir. Bu kez di ğer le ri ni de hoş nut et me ye, on -

la rın da gö zü ne gir me ye ça lı şa cak lar dır. Bu, so nu gel me yen bir

kı sır dön gü gi bi dir ve in sa nın sa mi mi, ra hat, hu zur lu bir ha yat

ya şa ma sı nı en gel ler. Al lah, bir aye tin de Ken di si’n den baş ka bir -

çok ilah edi nen in san lar için şöy le bu yur muş tur:

Al lah (or tak ko şan lar için) bir ör nek ver di: Ken di si
hak kın da uyum suz ve ge çim siz bu lu nan, sa hip le ri de
çok or tak lı olan (kö le) bir adam ile yal nız ca bir ki şi -
ye tes lim ol muş bir adam. Bu iki si nin du ru mu bir
olur mu? Hamd, Al lah'ın dır. Ha yır on la rın ço ğu bil -
mi yor lar. (Zü mer Su re si, 29)
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Çı kar ve ge lir sağ la mak için söy le nen ya lan lar

İn san la rın bü yük bir bö lü mü nün gü nah iş le me le ri nin ve kö -

tü dav ra nış lar da bu lun ma la rı nın ne de ni, çı kar el de et me is te ği -

dir. Ve fa sız lık, ben cil lik, sal dır gan lık, kıs kanç lık, iç ten pa zar lık lı

ol mak, sin si lik gi bi kö tü ah lak özel lik le ri ço ğun luk la çı kar cı lık -

tan kay nak la nır. Ya lan cı lı ğın da en önem li ne den le rin den bi ri,

in san la rın çı kar ve ka zanç el de et me ko nu sun da ki hırs la rı dır. 

Özel lik le ti ca ret ha ya tın da in san la rın bir kıs mı ya lan söy ler

ve yap tık la rı ti ca re tin çı ka rı için ya lan cı lı ğın ke sin lik le ge rek li

ol du ğu na ina nır lar. Bu tip in san lar sat tık la rı eş ya yı ol du ğun dan

da ha de ğer li gös te rir, fi ya tı, öl çü sü, mik ta rı hak kın da ya lan söy -

ler ler. Al lah Ku ran'da in san la ra "öl çü ve tar tı lar da" ada let le

dav ran ma la rı nı ve dü rüst ol ma la rı nı bil dir mek te dir:

Tar tı yı ada let le tu tup-doğ rul tun ve tar tı yı nok san
tut ma yın. (Rah man Su re si, 9)

Al lah, Mu taf fi fin Su re si'nde ise, öl çü ve tar tı lar da dü rüst

dav ran ma yan la ra ahi ret gü nü nü ha tır lat mak ta dır:

Ek sik öl çüp tar tan la rın vay ha li ne, Ki on lar, in san lar -
dan öl çe rek al dık la rın da nok san sız alır lar. Ken di le ri
on la ra ölç tük le rin de ve ya tart tık la rın da ek sil tir ler.
Yok sa on lar, di ril ti le cek le ri ni san mı yor mu? Bü yük
bir gün de. İn san la rın, alem le rin Rab bi için kal ka ca ğı
gün de. (Mu taf fi fin Su re si, 1-6)

Al lah kor ku su ol ma yan, ahi re te inan ma yan ve ahi re tin var -

lı ğın dan ve öldükten son ra he sap ve re ce ğin den şüp he için de

olan in san lar için dün ya çı kar la rı her za man da ha ön plandadır.

Bu ne den le, bu in san lar ko lay lık la gü na ha gi re bi lir ler. Sa de ce

bir an lık ve ya çok kü çük bir ka zanç sağ la ya bil mek için da hi, ce -

hen nem aza bı na ne den ola bi le cek şey ler ya pa bi lir ler. 
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Oy sa, Al lah kor ku su olan, Al lah'ın her an ken di si ni iz le di ği -

ni, işit ti ği ni bi len, ahi ret te her söy le di ği sö zün he sa bı nı ve re ce -

ği ne iman ede rek bu nu hiç ak lın dan çı kar ma yan bir in san, çı -

kar la rı ne ka dar ze de le nir se ze de len sin doğ ru ola nı söy le mek -

ten as la ödün ver mez. Al lah'a da ya nıp gü ve nir, doğ ru söy le -

mek ten do la yı müş kül du rum da kal sa da hi, Al lah'ın ken di si ne

yar dım ede ce ği ni, um ma dı ğı bir yer den ko lay lık sağ la ya ca ğı nı

bi lir. Al lah bir aye tin de güç lük le rin ar dın dan ko lay lık ve re ce ği -

ni va det mek te dir:

... Al lah, hiç bir nef se ona ver di ğin den baş ka sıy la yü -
küm lü lük koy maz. Al lah, bir güç lü ğün ar dın dan bir
ko lay lı ğı kı lıp-ve re cek tir. (Ta lak Su re si, 7)

Al lah, aye tin de em ri ni bil dir miş ve bu em ri ne uyan la ra mut -

la ka yar dım ede ce ği ni, güç lük le rin ar dın dan mut la ka bir ko lay -

lık ve ri le ce ği ni müj de le miş tir. Kar şı laş tı ğı güç lük le rin üs te sin -

den dü rüst lük ye ri ne ya lan lar la, sah te kar lık lar la gel me ye ça lı -

şan lar, dün ya da da ahi ret te de çok da ha bü yük güç lük ler le ve

çe tin be la lar la kar şı la şa bi lir ler. 

Bu gi bi in san lar, ya lan la el de et tik le ri ve ya ko ru duk la rı ka -

zanç la rı nı, kö tü ah lak la rı ne de niy le ken di le ri ne be la ola rak ve -

ri len bir has ta lık için has ta ne pa ra sı ola rak har ca mak tan kork -

ma lı dır lar. Ve ya söz  ko nu su in san lar bir yan gı nın, ya lan ve sah -

te kar lık la el de et tik le ri tüm ka zan cı yok et me sin den kork ma -

lı dır lar. Al lah'ın dün ya da in san la rı Ku ran ah la kı na yön len dir -

mek için bu gi bi be la lar la de ne ye bi le ce ği ni unut ma ma lı dır lar.

Ni te kim Peygamber Efendimiz (sav)'in de hik met le be lirt ti -

ği gi bi "Ya lan rız kı ek sil tir." Ya ni ya la na baş vu ra rak, baş ka in san -

la rı al da ta rak ka zanç sağ la ma ya ça lı şan la rın el de et tik le rin de

Al lah bir be re ket kıl maz. Mad di ve ma ne vi be la lar la on la rın bu

mal la rı hu zur için de kul lan ma la rı nı en gel ler. 
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Al lah'ın em ri ne uya rak, güç lük le re sab re den, doğ ru luk tan

ve dü rüst lük ten as la dön me yen in san lar için se Al lah ko lay lık -

lar, gü zel lik ler ve um ma dık la rı rı zık lar ya ra tır. Al lah, ayet le rin -

de şöy le bil dir miş tir:

… Şa hid li ği Al lah için dos doğ ru ye ri ne ge ti rin. İş te
bu nun la, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden le re
öğüt ve ri lir. Kim Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa, (Al lah)
ona bir çı kış yo lu gös te rir; Ve onu he sa ba kat ma dı ğı
bir yön den rı zık lan dı rır. Kim de Al lah'a te vek kül
eder se, O, ona ye ter. El bet te Al lah, Ken di em ri ni ye -
ri ne ge ti rip-ger çek leş ti ren dir. Al lah, her şey için bir
öl çü kıl mış tır. (Ta lak Su re si, 2-3)
… Kim Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa (Al lah) ona işin de
bir ko lay lık gös te rir. (Ta lak Su re si, 4)

Bir tar tış ma da hak lı çık mak ve
üs tün gel mek için söy le nen ya lan lar

Al lah'ın bir aye tin de de bil dir di ği gi bi "İn san, her şey den

çok tar tış ma cı dır" (Kehf Su re si, 54). Bir kaç ki şi bi ra ra ya gel -

di ğin de, ço ğun luk la bir ko nu hak kın da id di alaş ma ya, fark lı fi kir -

ler öne sü re rek, bun la rı bir bir le ri ne ka bul et tir me ye ça lı şır lar.

Bu tar tış ma lar da amaç, ço ğu za man, bir şe yin doğ ru su nu öğ -

ren mek ve en iyi so nu ca ulaş mak de ğil, üs tün gel mek, sa vu nu -

lan fik rin doğ ru lu ğu nu ve yan lış lı ğı nı gö zet mek si zin tar tış ma yı

ka zan mak tır. Ta raf lar dan bi ri hak sız ol du ğu nu ve ya yan lış dü -

şün dü ğü nü an la sa bi le, ge nel lik le ge ri adım at maz, doğ ru nun

ya nı na geç mez, ki bi rin den do la yı id di ası nı de vam et ti rir. İş te bu

nok ta da, ço ğu in san ya la na baş vur ma ya baş lar. Bu in san lar sa -

de ce üs tün gel mek için, ya emin ol ma dık la rı, gör me dik le ri,

duy ma dık la rı bir ola yı, ger çek leş ti ğin den ke sin emin ola rak an -
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la tır lar, ya da açık ça id di ala rı nı des tek le ye cek ha ya li se nar yo lar

üre tir ler, hat ta if ti ra ya baş vu rur lar. 

Tüm bu yön tem le rin ne de ni, in san la rın ki bir le ri ve kü çük

düş me en di şe le ri dir. Da ha ön ce de be lir til di ği gi bi ki bir, bü -

yük len me duy gu su in san la rı ço ğu za man gü na ha sü rük ler. Oy -

sa doğ ru ve gü zel olan, bir in sa nın fik ri nin yan lış lı ğı nı an la dı ğın -

da he men doğ ru yu ka bul et me si dir. Bu, üs tün bir ah lak be lir -

ti si dir. Çün kü böy le bir dav ra nış ta bu lu nan kim se, her şey den

ön ce in san la rın dü şün ce le ri ni ve ya kı na ma la rı nı gö z ar dı et -

mek te, Al lah'ın ra zı ola ca ğı şe kil de dav ra na rak vic da nı nın söy -

le dik le ri ni ka bul et mek te dir. Sa nı la nın ak si ne, böy le bir in san

hem Al lah'ın Ka tın da hem de akıl ve vic dan sa hi bi in san la rın

gö zün de yük se lir ve de ğer ka za nır. 

Al lah bir ayet te şu şe kil de buyurmaktadır: 

Ve 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le ri ya da ne fis le ri ne
zul met tik le ri za man, Al lah'ı ha tır la yıp he men
gü nah la rın dan do la yı ba ğış lan ma is te yen ler dir.
Al lah'tan baş ka gü nah la rı ba ğış la yan kim dir? Bir de
on lar yap tık la rı (kö tü şey ler de) bi le bi le ıs rar et me -
yen ler dir. (Al-i İm ran Su re si, 135) 

"Be yaz ya lan lar" al dat ma ca sı ile söy le nen ya lan lar

"Hiç ya lan söy ler mi si niz?" so ru su na in san la rın ver dik le ri

ce vap la rı, bir çok ke re ler duy muş su nuz dur. Bu ce vap la rın ço -

ğun da, ke sin lik le ya lan söy le me dik le ri, an cak ge rek ti ği za man

"be yaz ya lan lar" söy le dik le ri ve bun da bir sa kın ca gör me dik le -

ri be lir ti lir. 

Kuran ahlakına uymayan insanlar, sadece yalan konusunda

değil, tüm konularda kendilerine, çevrelerine ve çıkarlarına

göre batıl kurallar ve ölçüler uydururlar. Ör ne ğin hır sız lı ğın
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gü nah ol du ğu nu ka bul eder, an cak ih ti yaç için de ki bi ri nin çal -

ma sı nın gü nah ol ma ya ca ğı nı söy ler ler. Ve ya ku mar oy na ma nın

ha ram ol du ğu nu bi len in san la rın bir kıs mı, bu na rağ men ku mar

oy nar lar, an cak ku mar dan ka zan dık la rı pa ra yı fa kir le re ver dik -

le ri ni söy le ye rek, ku ma rı meş ru ha le ge tir dik le ri ni zan ne der -

ler. Oy sa, Al lah'tan kor kup sa kı nan bir in san, her ne ko şul da

olur sa ol sun, Al lah'ın ra zı ol ma ya ca ğı ve ha ram ola rak bil dir di -

ği bir şe yi yap maz. Ya lan cı lık için de ay nı şey söz ko nu su dur.

Ya lan la rı na fark lı sı fat lar ta ka rak, an la mı nı yu mu şat ma ya ça lı -

şan lar bel ki in san la rı ik na ede bi lir ler. An cak, Al lah in san la ra ya -

lan söy le me yi ha ram kıl mış tır; bu na top lum da "be yaz ya lan lar"

ola rak isim len di ri len ya lan lar da da hil dir. 

Din ahlakından uzak yaşayan toplumlarda uydurulan bu

batıl kurallar, Kuran'a uygun değildir. Bunlara uyan insanlar, bu

kuralları ayrıca kendilerine göre de biçimlendirmektedirler.

Dolayısıyla neyin beyaz neyin başka türlü yalan olduğuna da

herkes kendi çıkarına göre karar verir. Bunun bir sonucu ola-

rak neredeyse yalancılığın her türü beyaz yalanların içine dahil

edilerek, söz konusu toplumlarda adeta normal karşılanmaya

başlanmıştır. 

Söz ge li mi, bi ri ne bir işi ni yap tır mak is te yen bir in san, ona

su ni il ti fat lar da bu lu nur, gü zel ol ma dı ğı hal de gü zel ol du ğu nu,

şık ol ma dı ğı hal de şık ol du ğu nu ve ya be ce rik siz ol du ğu hal de

çok be ce rik li ve ze ki ol du ğu nu söy ler. Evi ne geç ge len bi ri, eşi -

ni kız dır ma mak için fark lı ba ha ne ler uy du rur. Eğer doğ ru yu

söy ler se eşi nin kı za ca ğı nı an cak bu "be yaz ya lan la rı" söy le di ğin -

de onu hu zur suz et me di ği ni ve ara la rın da bir tat sız lık ol ma dı -

ğı nı söy ler. Böy le ce ya lan la rı nı ma sum ve hat ta iyi li ğe hiz met

amaç lı söy len miş söz ler gi bi gös ter me ye ça lı şır. Oy sa, bu tür

ya lan lar, ne için söy le nir se söy len sin, al dat ma ya, kan dır ma ya

58 KURAN’DA YALANCININ YÖNTEMLERİ



yö ne lik tir. Bu ya lan la rı söy le yen in sa nın, kar şı sın da ki ki şi le re

sev gi si, say gı sı, bağ lı lı ğı ol maz. Ay rı ca, böy le bir ta vır da ki in san -

la rın dü rüst ve gü ve ni lir ol ma dık la rı da açık tır. 

So nuç ola rak, her ne sı fat al tın da söy le nir se söy len sin, ya -

la nın her tür lü sü Al lah'ın ha ram kıl dı ğı bir ha re ket tir. Ya lan cı -

lık, in san lar ara sın da ki gü ven ve bağ lı lı ğı yok eden, in san la rın

sa mi mi yet siz bir ha yat ya şa ma la rı na ne den olan bir davranıştır. 

YALANIN VE SAMİMİYETSİZLİĞİN OLDUĞU 
ORTAMDA KİMSE KİMSEYE GÜVENEMEZ

ADNAN OKTAR: ... Ama en vahimi sevgisizlik.

Sevgisizlikten neşeleri kaçıyor. Sevgi insanı çok mutlu hale getirir,

açar. Yani en güçlü gıdadır, bedenin en güçlü gıdası sevgidir. Yani

hiçbir şey yemese bile, yemese içmese bile sırf sevgiyle müthiş sağ-

lıklı olabilir insan, sıhhatli olabilir. Sevgisiz ne olacak, “hiçbir şey

olmayacak” diyor. Oluyor işte, perişan oluyoruz, oksit sarısı oluyor-

lar. Bayağı bir kısmı öyle, çoğu öyle yani. Ağzında pas oluşuyor,

bakışlarında canlılık yok, bir şey söylediğinde anlamada güçlük çeki-

yorlar, her şeye karamsar bakıyor, her şeyden korkuyor, birbirlerin-

den muazzam korkuyorlar. Mesela bakıyorum gözlerinde insanla-

rın birbirlerine karşı korku ifadesi var. Müthiş bir şüphecilik var,

ama niye şüpheci oluyorsun da diyemeyiz çünkü haklılar yani.

Çünkü dürüst insan o kadar çok olmuyor bazen bazı yer-

lerde. Samimi insan o kadar çok olmuyor. Onlar da haklı

olarak korkuyorlar ve tedirginler, gerilim içindeler. O

zaman işte milletimizi sevgi dolu, şefkatli, Allah’tan korkan,

Allah’ı çok seven, müsbet bakan, pozitif değerlendiren, her

şeyi  hayra yoran, her şeyde güzellik gören, etrafını ve ken-
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dini güzelleştirmeye çalışan insanlar olarak eğitmeliyiz.

Mesela dün bir baktım ben, bakıyorum yani, bakımsız ve perişan

birçok insan. Bu illa yemekle de olmaz, yani az bir şey yemek insa-

nı çok dinç yapar, ama yemek etki etmiyor. Çünkü neşe yok, sevinç

yok. Sürekli korkuyu yaşayan bir insan, sürekli güvensizliği

yaşayan bir insan mutlu olamaz. Mutlu olamayınca da vücut

hücreleri buna isyan ediyor. Pankreası ayrı rahatsız oluyor, mesela

midesinde kasılma oluyor kramplar meydana geliyor midesinde,

ülser meydana geliyor, midesinde yanma-ekşime meydana geliyor.

Mesela gözlerinde bakışlarında bozukluk meydana geliyor, mesela

karaciğeri normal çalışmıyor, sindirimi normal çalışmıyor, kan çeki-

liyor vücuttan üzüntünün sebebiyle. Mesela sapsarı oluyor eli yüzü.

Yazık günah değil mi bu kadar eziyete? Allah insana, şeytandan

Allah’a sığınırım, Cenab-ı Allah diyor ki ayette, “Allah insanlara

zulmetmez insanlar kendilerine zulmediyorlar.” (Tevbe

Suresi, 70) İnsanın kendine yaptığı zulmü hiç kimse yapmaz derler,

hani halk arasında vardır biliyorsunuz. Yani muazzam eziyet eder

kendine. Her şeyden kuşkulanır. Hatta diyorlar ya, “babana

dahi güvenmeyeceksin”. Kardeşim ne yapıyorsunuz siz,

ortalığı cehenneme çeviriyorsunuz. Baba. O güvenilmeyecek

babaları eğitsek de, normal baba olsalar da güvenseler bu insanlar

olmuyor mu? “Babana dahi güvenmeyeceksin.” O zaman kime

güvenecek değil mi? “Hiç kimseye güvenmeyeceksin” diyor. O

zaman bu insanlar nasıl yaşasın bu dünyada. Bakın görüyor musu-

nuz Darwinist ve materyalist düşüncenin yaptığı tahribatı daha

hala temizleyemiyoruz. Daha hala bu tahribatı düzenlemekle uğra-

şıyoruz, temizlemekle uğraşıyoruz. Mesela karşılaşıyorlar çok seve-

cen, mesela bir televizyon programı oluyor, birbirlerine nasılsınız

hoş geldiniz filan, ama hepsi birbirinden çekiniyor aslında. Gayet

temkinliler, yani herhangi bir menfaatleri çatıştığında canlı yayında
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birbirlerine sille tokat giriyorlar biliyorsunuz. Yani arbede çıkıyor,

saçlarından sürüklüyorlar. Demek ki içi patlayacak bomba gibi, çok

gerilimli. Yani sevgi ortamı olsa, barış, kardeşlik ortamı olsa, bir

anda böyle ağzından kopükler saçarak, hatta din adamı oluyor ,

alim, din alimi bir anda patlayacak bombaya dönüşüyor adeta

böyle çıldırıyor, kendini kaybediyor. İşte sevgisizlik, sevgisizliğin

sonucunda bu oluyor. Çok şefkatli çok merhametli olmak

lazım... (Adnan Oktar’ın Kanal Urfa röportajı, 9 Kasım 2009)

Yap ma ya ca ğı nı bil di ği bir şe yi va at eder ken
söy le nen ya lan lar

Bir in sa nın ver di ği sö zü tut ma ma sı çok sık rast la nan bir du -

rum dur. El bet te  ki, ba zen ko şul lar de ğiş ti ğin de, in san çok is te -

se ve va adin de sa mi mi ol sa da hi, va ad le ri ni ye ri ne ge ti re me ye -

ce ği bir du rum la kar şı la şa bi lir. An cak, da ha en baş ta söz ve rir -

ken sö zü nü tut ma ya ca ğı nı bi le rek, sa de ce o an o ki şi le rin gö -

zü ne gir mek ve ya her han gi baş ka bir mak sat la va ad de bu lun -

mak ve onu ye ri ne ge tir me mek, Ku ran'da Al lah'ın in san la rı

uyar dı ğı bir ko nu dur:

Ey iman eden ler, yap ma ya ca ğı nız şe yi ne den söy ler -
si niz? Yap ma ya ca ğı nız şe yi söy le me niz, Al lah Ka tın -
da bir ga zab (ko nu su ol ma sı) ba kı mın dan bü yü dü
(bü yük bir suç teş kil et ti). (Saff Su re si, 2-3)
Ahid leş ti ği niz za man, Al lah'ın ah di ni ye ri ne ge ti rin,
pe kiş tir dik ten son ra ye min le ri boz ma yın; çün kü
Al lah'ı üze ri ni ze ke fil kıl mış sı nız dır. Şüp he siz Al lah,
yap tık la rı nı zı bi lir. (Nahl Su re si, 91)
… Ah de ve fa gös te rin. Çün kü ahid bir so rum lu luk -
tur. (İs ra Su re si, 34)
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20. yüz yı lın büyük İs lam alim le rin den Meh med Za hid Kot -

ku, in san la rın ye ri ne ge tir me ye cek le ri ni bi le bi le va ad ler de bu -

lun ma la rı için şöy le der:

"Ver di ği söz ler de ve va at ler de dur mamak da ve va adi ni ye ri ne

ge tir me mek de ya lan cı lık tır. Bol ke se den va at eder de son ra

va adi ni yap maz sa, bu na da ya lan cı lık dam ga sı vu ru lur. Yap tı ğı

va adi, söz le şir ken yap ma mak üze re bir fik ri var sa, ya lan cı lık

iki kat olur. Bir de var ki, va adi ni yap mak is ter de im ka nı ol -

maz sa, özür di le mek su re tiy le bel ki ma zur gö rü le bi lir. Onun

için bu gi bi va at ler de bu lu nur ken in san lar in şaAl lah de me yi

unut ma ma lı dır lar..." 6

Meh med Za hid Kot ku'nun da dik kat çek ti ği gi bi, bir in sa nın

yap ma ya ca ğı nı bi le bi le söz ver me si ya lan cı lık tır. Her in san, he -

sap gü nün de her ko nuş ma sın dan ve tav rın dan so rum lu ola cak -

tır. İn san ken di söy le dik le ri ni ve ya dü şün dük le ri ni unu ta bi lir,

an cak Al lah unut maz ve hep si ni he sap gü nün de in sa nın önü ne

ge ti rir. Bu ger çe ği bi len Müs lü man lar dü şü ne rek, sözlerinin

Ku ran'a uy gun olup ol ma dı ğı nı bi le rek konuşurlar. 

Ağız la rı na her ge le ni söy le yip, öy le si ne ko nuş maz lar. Bi ri ne

söz ver dik le rin de ger çek ten ya pıp ya pa ma ya cak la rı nı he sap lar -

lar. Eğer ya pa ma ma ih ti mal le ri var sa, bu nu kar şı la rın da ki in sa -

na be lir tir ler, han gi ko şul lar da ya pa ma ya cak la rı nı açık lar ve o

ki şi nin zor du rum da kal ma sı nı ön le mek için ted bir ler alır lar.

Eğer ya pa bi le cek le ri ne ka na at le ri var sa da, "in ş aAl lah" (Al lah

izin ve rir se) di ye rek, Al lah'ın di le me si dı şın da söz le ri ni ye ri ne

ge ti re cek le ri ni va de der ler ve çı kar la rı nın ak si ne de ol sa, ver -

dik le ri söz le ri tu tar lar. Ku ran'da Al lah mü min le rin bu özel li ği -

ni şöy le ha ber ver mek te dir:

Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de ğil -
dir. Ama iyi lik, Al lah'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 -
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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)
(Yi ne) On lar, ema net le ri ne ve ahid le ri ne ri ayet
eden ler dir. (Mü mi nun Su re si, 8)

NEFSİ TERBİYE ETMENİN YOLU SAMİMİ VE 
DÜRÜST OLMAKTIR

SUNUCU: Çok mailler var, çok sorular var. ‘Nefis nasıl terbi-

ye edilir?’ diye bir soru geldi.

ADNAN OKTAR: Nefsin terbiye edilmesi için Allah’ın gös-

terdiği tek bir ölçü vardır, samimiyet. Samimiyeti biz ortaya

koyduğumuzda, nefis çok makul hale gelir. Çünkü çıkarlar

mantıklı olmayı sağlar. Ama vicdanımız da akıllı olmayı sağlar.

Samimi ve candan davranmayı 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 zorluklara gire-

cektir, sıkıntıya girecektir, ama doğru olanı yapmış olacaktır. Güzel

ahlak öyle ucuz birşey değildir, zordur güzel ahlak. Pahalıya mal

olur, güzel ahlaklı insan da onun için dünyada nadir olur. (Adnan

Oktar’ın Ekin TV röportajı, 19 Ocak 2009)
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İn san lar dan kor kup çe ki ne rek söy le nen ya lan lar

Bir çok in sa nın ya la na baş vur ma sı nın ne den le rin den bi ri,

çev re le rin de ki in san lar dan kor kup çe kin me le ri dir. Söz ge li mi

ev de va zo yu kı ran bir ço cuk an ne sin den kork tu ğu için ya lan

söy ler. İş ye rin de dos ya la rı bir bi ri ne ka rış tı ran bir sek re ter pat -

ro nun dan kor kar ve ken di si ni kur tar mak için ya la na baş vu rur.

Oy sa, mü min bir in san hiç bir za man in san lar dan kor kup çe kin -

mez. Sa de ce Al lah'tan kor kup sa kı nır ve Al lah'ın ken di sin den

ra zı olup ol ma ya ca ğı nı dü şü nür. Bu ne den le her ne du rum da

ka lır sa kal sın doğ ru yu söy ler ve Al lah'a da ya nıp gü ve nir. 

İn san lar dan kor kup çe ki nen ler ise, ör ne ğin de ğer li bir eş ya -

yı kır dık la rın da sa kar ve ya dik kat siz ola rak ta nın mak tan çe ki -

nir ler. İn san la rın ken di le ri hak kın da ki dü şün ce le ri ni Al lah'ın rı -

za sın dan üs tün tu ta rak bü yük bir ya nıl gı için de ol duk la rı için,

in san la rın rı za sı nı gö ze ten ka rar lar alır lar. Bu ne den le ço ğun -

luk la ya la na baş vu ra rak yap tık la rı ha ta la rı ört bas et me ye ça lı -

şır lar. 

Al lah Ku ran'da şey ta nın in san la rı bir bir le ri ile kor kut mak

is te ye ce ği ni bil dir miş ve mü min le re sa de ce Kendisi'nden kork -

ma la rı nı bu yur muş tur.

İş te bu şey tan, an cak ken di dost la rı nı kor ku tur. Siz
on lar dan kork ma yın, eğer mü'min ler se niz, Ben'den
kor kun. (Al-i İm ran Su re si, 175) 
Al lah, ku lu na ye ter li de ğil mi? Se ni O'ndan baş ka la -
rıy la kor ku tu yor lar. Al lah, ki mi sap tı rır sa, ar tık onun
için bir yol gös te ri ci yok tur. (Zü mer Su re si, 36)

Al lah bir aye tin de de mü min ler için "kı na yı cı nın kı na ma -

sın dan kork ma yan bir top lu luk" de miş tir. (Ma ide Su re si,

54) Mü min, her ko şul da sa de ce Al lah'a da ya nıp gü ve nir ve in -

san la rın dü şün ce le ri ne gö re de ğil sa de ce Al lah'ın rı za sı na gö re
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dav ra nır. İn san lar dan kor kup çe ki ne rek, doğ ru ola nı yap ma -

mak ay nı za man da şirk tir. Şirk, bir in sa nın baş ka in san ve ya

var lık la rı, (Al lah'ı ten zih ede riz) Al lah ile eş tut ma sı, bu var lık -

la ra ilah lık ver me si de mek tir. Bir in san baş ka bir in san dan çe -

ki nip o in sa nın rı za sı na gö re dav ra nı yor sa onu şirk ko şu yor

de mek tir. (bkz. En Bü yük İf ti ra: Şirk, Ha run Yah ya) Mü min ler ise

bu ger çe ğin far kın da dır lar ve Al lah'tan baş ka sı nı İlah edin mez -

ler. Allah ayetlerinde şöyle bildirir:

Ben, O'ndan baş ka ilah lar edi nir mi yim ki, Rah man
(olan Al lah), ba na bir za rar di le ye cek ol sa, ne on la rın
şe fa ati ba na bir şey le ya rar sağ lar, ne de on lar be ni
kur ta ra bi lir ler. O du rum da ise, ger çek ten ben apa çık
bir sa pık lık için de ol muş olu rum. (Ya sin Su re si, 23-24)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, hiç bir in san bir baş ka sı na za -

rar ver me ye güç ye ti re mez. Hiç kim se Al lah'ın iz ni ol mak sı zın

bir baş ka sı na tek bir söz da hi söy le ye mez. Bu ne den le bir in -

sa nın baş ka in san lar dan kor ka rak, ya lan söy le me si şirk ola bi lir.

Şirk ise, "Al lah'ın ba ğış la ma ya ca ğı nı bil dir di ği bir gü nah -
tır." (Ni sa Su re si, 48) Bu ne den le in san lar dan çe ki nip ya lan

söy le yen ler hem ha ra ma gir mek ten, hem de Al lah'a şirk koş -

mak tan kor kup sa kın ma lı dır lar. 
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AL LAH HER ŞE Yİ Bİ LEN, 
GÖ REN VE İŞİ TEN DİR

Ya lan söy le yen le rin al dan dı ğı ko nu lar dan bi ri, Al lah'ın her -

şe yi gö ren ve işi ten ol du ğu nu bil me me le ri ve ya dü şün me me le -

ri dir. Her han gi bir ne den le ya lan söy le yen bir in san, çev re sin -

de ki le ri al da ta bi lir, on la rı yan lış bir şe ye inan dı ra bi lir, ba zı şey -

le ri on lar dan giz le ye bi lir, ken din ce bir ka zanç el de ede bi lir.

An cak, için den ge çen le ri, ger çek le ri, doğ ru la rı tek he sap gö rü -

cü, her şe ye gü cü ye ten, her şe yi gö ren, işi ten ve bi len Al lah'tan

as la giz le ye mez. Al lah bu nu bir aye tin de şöy le bil di rir:

On lar, in san lar dan giz ler ler de Al lah'tan giz le mez -
ler… (Ni sa Su re si, 108)

An cak ya lan cı in san, ak lı ve ima nı ye ter siz ol du ğu için, hiç -

bir şe ye güç ye ti re me yen, ken di le ri de Al lah'a kul olan aciz

var lık la rı kan dır dı ğın da ken di si ni kur tar dı ğı nı zan ne der. Oy sa,

ya lan lar la kan dır dı ğı in san lar, ne ken di si ne bir za rar ver me ye

ne de bir fay da sağ la ma ya güç ye ti re mez ler. 

Bu ger çe ğin far kın da olan tüm mü min le rin, akıl la rın dan her

ge çe nin, her söy le dik le ri nin, ken di ken di le ri ne giz le dik le ri ni

san dık la rı her şe yin Al lah'ın bil gi sin de ol du ğu nu bil me le ri ve

her an bu ger çe ğe gö re dav ran ma la rı ge re kir. Çün kü Al lah

her şe yi gö ren ve bi len dir. Bu ger çe ği ha ber ve ren ba zı ayet ler -

de Al lah şöy le bu yur mak ta dır:
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Al lah'ın gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü ger çek -
ten bil mek te ol du ğu nu gör mü yor mu sun? (Ken di
ara la rın da giz li top lan tı lar dü zen le yip) Fı sıl daş mak ta
olan üç ki şi den dör dün cü le ri mut la ka O'dur; be şin al -
tın cı sı da mut la ka O'dur. Bun dan az ve ya çok ol sun,
her ne re de ol sa lar mut la ka O, ken di le riy le be ra ber -
dir. Son ra yap tık la rı nı kı ya met gü nü ken di le ri ne ha -
ber ve re cek tir. Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir. (Mü -
ca de le Su re si, 7)
(Al lah,) Göz le rin ha in lik le ri ni ve gö ğüs le rin sak la dık -
la rı nı bi lir. (Mü min Su re si, 19)
On lar, Al lah'ın giz li tut tuk la rı nı da, açı ğa vur duk la rı -
nı da bil di ği ni bil mi yor lar mı? (Ba ka ra Su re si, 77)
Şüp he siz, yer de ve gök te Al lah'a hiç bir şey giz li kal -
maz. (Al-i İm ran Su re si, 5)
Gök ler de ve yer de Al lah O'dur. Giz li ni zi ve açı ğı nı zı
bi lir; ka zan dık la rı nı zı da bi lir. (Enam Su re si, 3)
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YA LAN SÖY LE MEK ŞEY TAN LA
İŞ  BİR Lİ Ğİ DE MEK TİR

İlk ya lan cı: Şey tan

Şey ta nın ba zı özel lik le rini Allah Ku ran'da şöy le bildirir:

O, si ze yal nız ca, kö tü lü ğü, çir kin-ha ya sız lı ğı ve
Al lah'a kar şı bil me di ği niz şey le ri söy le me ni zi em re -
der. (Ba ka ra Su re si, 169)

Ya lan cı lık da, şey ta nın in san lar üze rin de ki kö tü et ki le rin den

bi ri dir. Şey tan, ya la nı in san la ra ko lay bir yol gi bi gös te rir ve bu

yön de tel kin de bu lu nur. İma nı za yıf olan in san lar ise şey ta nın

bu fı sıl tı la rı na uyar lar. 11. yüz yı lın İs lam alim le rin den Ab dül ka -

dir Gey la ni, "Şey tan sa na ne ler yap ma dı ki... Ya la nı sa na sev dir di.

Kö tü iş le ri sa na süs le di"7 söz le riy le şey ta nın ya lan cı lı ğı sev dir me -

si özel li ği ne dik kat çek miş tir. 

Şeytanın bir başka özelliği ise ilk yalancı olmasıdır. Allah ilk

insan olan Hz. Adem (as)'ı yarattıktan sonra, tüm meleklere

Hz. Adem (as)'a secde etmelerini emretmiştir. Tüm melekler

Allah'ın emrine itaat etmişler, ancak şeytan kibirinden ve kıs-

kançlığından dolayı itaat etmemiştir. Allah onu bu nedenle

huzurundan kovmuş ve ahirette cehennem azabı içinde olan-

lardan olacağını bildirmiştir. Şeytan ise, insanları Allah'ın yolun-

dan alıkoymak için and içmiştir. İlk olarak ise, Hz. Adem (as) ve
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eşini aldatmaya çalışmış ve onlara yalan söylemiştir. Şeytanın

Hz. Adem (as)'a söylediği yalanı Allah Kuran'da şöyle bildirir:

Şey tan, ken di le rin den 'ör tü lüp giz le nen çir kin yer le ri -
ni' açı ğa çı kar mak için on la ra ves ve se ver di ve de di ki:
"Rab bi ni zin si ze bu ağa cı ya sak la ma sı, yal nız ca, si zin
iki me lek ol ma ma nız ve ya ebe di ya şa yan lar dan kı lın -
ma ma nız için dir." Ve: "Ger çek ten ben si ze öğüt ve -
ren ler de nim" di ye ye min de et ti. (Araf Su re si, 20-21)

Şey tan, ya lan söy le ye rek Hz. Adem (as)'ı yanıltmıştır. Ay rı -

ca, ken di si ni de son de re ce iyi ni yet li gös ter miş ve on la ra öğüt

ve re rek iyi lik yap tı ğı nı söy le miş tir. Bu nun için se ye min et miş -

tir. İle ri de de gö rü le ce ği gi bi, sık sık ye min et mek ve iyi ni yet -

li ol du ğu nu id dia et mek de ya lan cı la rın en be lir gin özel lik le rin -

den bi ri dir. 

Baş ka bir ayet te ise, şey ta nın in san la ra ya lan va ad ler de bu -

lun du ğu nu Al lah şöy le haber vermektedir:

İş hük me bağ la nıp-bi tin ce, şey tan der ki: "Doğ ru su,
Al lah, si ze ger çek olan va'di va'det ti, ben de si ze va -
ad de bu lun dum, fa kat si ze ya lan söy le dim. Be nim si -
ze kar şı zor la yı cı bir gü cüm yok tu, yal nız ca si zi ça ğır -
dım, siz de ba na ica bet et ti niz. Öy ley se be ni kı na ma -
yın, siz ken di ni zi kı na yın. Ben si zi kur ta cak de ği lim,
siz de be ni kur ta cak de ğil si niz. Doğ ru su da ha ön ce
be ni or tak koş ma nı zı da ta nı ma mış tım. Ger çek şu ki,
za lim le re acı bir azap var dır." (İb ra him Su re si, 22)

Şey tan her za man ya lan söy ler

İn san bir ka rar ve rir ken, bir şe yi dü şü nür ken, için de hem

vic da nı nın se si hem de şey ta nın fı sıl da ma la rı olur. Akıl ve vic -

dan sa hi bi, Al lah'a ve ahi re te ina nan bir mü min her za man vic -
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da nı nın se si ni din ler. Di ğer le ri ise ço ğun luk la şey ta nın se si ni

din ler. An cak şey ta nın her söy le di ği ya lan dır. Söz ge li mi, fa kir

in san la ra yar dım et mek is te yen bir in sa nın şey ta nı ona "eğer

bu pa ra yı fa kir le re ve rir sen se nin pa ran aza lır, ile ri de bir şey

ol sa bir gü ven cen kal maz" gi bi söz ler söy le ye rek onu iyi lik yap -

mak tan, ha yır iş le mek ten alı koy ma ya ça lı şır. Oy sa, şey tan her

za man ki gi bi ya lan söy le mek te dir. Çün kü in san bir ha yır iş le di -

ğin de, Al lah onun yar dım cı sı ve dos tu dur. Ay rı ca rız kı ve ren

Al lah'tır. O in san is te di ği ka dar cim ri lik ya pa rak pa ra sı nı ko ru -

ma ya ça lış sın, Al lah di le me dik çe hiç bir ka zanç el de ede mez. 

Ve ya vic da nı na uya rak na maz kıl ma ya baş la ma ya ni yet eden

bir in sa na şey ta n, "ile ri de yaş la nın ca na sıl ol sa kı lar sın. Şim di

kıl ma san da olur" ben ze ri tel kin ler de bu lu nur. Şey tan yi ne ya -

lan söy le mek te dir. Çün kü in sa nın ne ka dar öm rü ola ca ğı, ne

za man ne re de öle ce ği bi li ne mez. Bu ne den le in san ha yır lı gör -

dü ğü bir şe yi er te le me den, he men o an da uy gu la ma lı dır. 

Hır sız lık ya pan bi ri ni de şey tan boş va ad ler le ve ya lan lar la

al dat mak ta dır. "İh ti ya cın var şu nu al san ne olur? Za ten kim se

de se ni gör mez. Bu hır sız lık bi le sa yıl maz, kü çü cük bir şey" gi -

bi söz ler söy ler. Ger çek te ise, hiç kim se gör me se ve far k et -

me se da hi, Al lah her an gör mek te ve işit mek te dir. Al lah Ku -

ran'da in san la rı şey ta na kar şı uyar mış ve onun in san la rı al dat -

tı ğı nı ve al da nan la rın so nu nun ce hen nem ol du ğu nu bil dir miş tir:

(Şey tan) On la ra va ad ler edi yor, on la rı en ol ma dık
ku run tu la ra dü şü rü yor. Oy sa şey tan, on la ra bir al da -
nış tan baş ka bir şey va'det mez. On la rın ba rın ma yer -
le ri ce hen nem dir, on dan ka ça cak bir yer bu la ma ya -
cak lar dır. (Ni sa Su re si, 120-121)

Şey ta nın in san la ra söy le di ği ya lan lar dan bir di ğe ri de in san -

la ra bir kö tü lü ğü tel kin edip son ra da "şim di bu nu yap son ra
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tev be eder kur tu lur sun" de mek tir. Bi rçok in san şey ta nın bu

tu za ğı na dü şer. Hal bu ki bu da bir ya lan dır, çün kü Al lah kö tü -

lük le ri ya pıp son ra ken di le ri ne ölüm ge lin ce tev be eden le rin

tev be le ri nin ka bul edil me ye ce ği ni bil dir mek te dir. İlk baş tan bir

he sap ya pa rak, "na sıl ol sa tev be ede rim" di ye rek her tür lü kö -

tü lü ğü yap mak bü yük bir sa mi mi yet siz lik ve akıl sız lık tır. Al lah

bir aye tin de şöy le hükmetmektedir:

Tev be; ne, kö tü lük le ri ya pıp-edip de on lar dan bi ri ne
ölüm ça tın ca: "Ben şim di ger çek ten tev be et tim" di -
yen ler, ne de ka fir ola rak ölen ler için de ğil. Böy le le ri
için acı bir azap ha zır la mı şız dır. (Ni sa Su re si, 18)

Bir in sa nın şey ta nın ya lan la rı nı gö rüp, ona uy ma ma sı için

tek çö züm Ku ran ah la kı nı iyi bil me si ve ya şa ma sı dır. O za man

hem şey ta nın, hem nef si nin hem de di ğer in san la rın ya lan la rı nı

ve sa mi mi yet siz lik le ri ni çok iyi gö re bi lir ve bun lar dan sa kı na bi -

lir. Al lah bir aye tin de şey ta nın hi le si nin ina nan kul la rı için çok

za yıf ol du ğu nu şöyle bil dir mek te dir:

İman eden ler Al lah yo lun da sa va şır lar; in kar eden ler
ise ta ğut yo lun da sa va şır lar öy ley se şey ta nın dost la -
rıy la sa va şın. Hiç şüp he siz, şey ta nın hi le li-dü ze ni pek
za yıf tır. (Ni sa Su re si, 76)

Ya lan cı lık, şey ta na sa da kat gös ter mek tir

Ya lan ve boş va ad ler şey ta nın en be lir gin özel lik le rin den bi -

ri dir. İn san la rın ya lan cı lı ğı nın kay na ğı da şey tan dır. Ya lan söy le -

yen bir in san o an da şey ta nı nı din li yor ve ona sa da kat gös te ri -

yor de mek tir. Aşa ğı da ki ayet ler ba zı in san la rın şey ta na olan bu

sa da kat le ri nin ne de ni ni açık la mak ta dır:

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
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baş ka sı na tap maz lar. Al lah, onu la net le miş tir. O da
(şöy le) de di: "An dol sun, kul la rın dan 'mik tar la rı tes -
pit edil miş bir gru bu' (ken di me uşak) edi ne ce ğim.
(Ni sa Su re si, 117-118)

Hiç kim se yap tı ğı ta vır la şey ta na uşak lık et ti ği ni, ona sa da -

kat gös ter di ği ni ka bul len mek is te mez. An cak, bu ki şi ha ya tı bo -

yun ca vic da nı nın se si ni kı sa rak ve da ima için de şey ta nın söy le -

dik le ri ne uya rak, vic da nı nı kö relt miş ve hep şey ta nı na sa dık ol -

muş tur. Al lah ayet le rin de bu in san lar için şöy le hü küm ver -

mek te dir:

Kim Rah man (olan Al lah)ın zik ri ni gör mez lik ten ge -
lir se, Biz bir şey ta na onun 'üze ri ni ka buk la bağ lat tı -
rı rız'; ar tık bu, onun bir ya kın dos tu dur. Ger çek ten
bun lar (bu şey tan lar), on la rı yol dan alı ko yar lar; on lar
ise, ken di le ri nin ger çek ten hi da yet te ol duk la rı nı sa -
nır lar. So nun da Bi ze gel di ği za man, der ki: "Keş ke
be nim le se nin aran da iki do ğu (do ğu ile ba tı) uzak lı -
ğı ol say dı. Me ğer ne kö tü ya kın-dost(muş sun sen)."
(Bu söy len me le ri niz,) Bu gün si ze ke sin ola rak bir ya -
rar sağ la maz. Çün kü zul met ti niz. Şüp he siz azab ta
da or tak sı nız. (Zuh ruf Su re si, 36-39)

Şey ta nın en be lir gin özel lik le rin den bi ri, ken di si ni da ima

hak lı zan net me si ve tel kin de bu lun du ğu ki şi le re de hep hak lı

ol duk la rı tel ki nin de bu lun ma sı dır. Yu ka rı da ki ayet ler de de gö -

rül dü ğü gi bi şey ta nın dos tu olan in san lar ken di le ri ni "hi da yet -

te" zan net mek te dir ler. 

Ya lan söy le yen in san lar da, da ima ken di le rin de bir hak ve

doğ ru luk gö rür ler. Ya lan la rı nın çok ge çer li ne den le ri ol du ğu -

nu zan ne der ler. Bu ki şi le re ya lan la rı nı iti raf et me le ri söy len di -

ğin de ise, sa de ce bir kaç kü çük nok ta da dü rüst olup di ğer le ri -
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ni ka bul et me mek te ıs rar eder ler. Bu nun bir ne de ni, şey ta na

sa da kat ten vaz ge çil me me si dir. 

Bu sa tır la rı oku yan ki şi le rin ba zı la rı, şey ta na sa da ka ti tam

ola rak ta nım la ya mı yor ola bi lir ler. Şey ta na sa da kat gös te ren in -

san, nef si ne, ki bi ri ne, ben li ği ne, çı kar la rı na, tut ku la rı na sı kı sı -

kı ya bağ lı olan, on la ra bağ lı lı ğı ne de niy le hak ve doğ ru olan şey -

ler den ka çı nan kim se ler dir. Şey tan in sa nın bu tür za af la rıy la

onu kan dı rır. Onu Al lah'ın yo lun dan çe şit li yön tem ler le sap tır -

ma ya ça lı şır. Do la yı sıy la, nef si, ki bi ri ve çı kar la rı için ya la nı nı iti -

raf et me yen ve dü rüst dav ran ma yan bir in san, şey ta nı na hiz -

met et mek te, ona bağ lı lı ğı nı gös ter mek te dir. Bu de mek tir ki,

şey tan bu ki şi yi ya lan dı şın da ki baş ka ko nu lar da da al da ta bi le -

cek, ken di si ne bağ lı kı la bi le cek tir. Çün kü nef si için ya lan la rın -

dan vaz ge çe me yen bir in san, di nin di ğer ko nu la rın da da ira de

gös te re mez; bir sü re son ra şey tan sa bah na ma zı na kalk ma sı nı,

fe da kar lık ta bu lun ma sı nı, Al lah'ın rı za sı na uy gun iş ler yap ma sı -

nı da en gel le ye bi lir. 

Do la yı sıy la in sa nın hiç bir nok ta da şey ta na bağ lı kal ma ma sı

ge re kir. İn san la rın bü yük bir ço ğun lu ğu, za man za man şey ta na

uyul ma sı nın bir za ra rı ol ma ya ca ğı nı dü şü nür ler. Oy sa, bu şey -

ta nın bir me to du dur. Şey tan in sa nın her ko nu da Al lah'ın rı za -

sı na uyup, tek bir nok ta da ken di si ne uyul ma sı nı ka bul eder ve

bu nu bir me tod ola rak kul la nır. Söz ge li mi, ha ya tı nın her anın -

da Al lah'ın rı za sı na uyan, iba det le ri ni ye ri ne ge ti ren bir in san,

eğer sa de ce ya lan ko nu sun da ira de si ni kul la na ma ya rak, şey ta -

na uyu yor sa, bu şey tan için bir ka zanç tır. 

Her anın da Al lah'a ita at ve sa da ka t gös te ren kim se, Al lah'ın

ken di sin den ra zı ola ca ğı nı uma bi lir. Eğer bir in san her tür lü

iba de ti ni ya pı yor, hat ta fe da kar lık lar da bu lu nu yor, gü zel ah lak

gös te ri yor, ama bu na rağ men ya lan söy le ye bi li yor sa, bu in san,
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ha la tek bir nok ta da da hi ol sa şey ta na bir bağ lı lık gös te ri yor

de mek tir. 

Al lah bir aye tin de bu önem li ger çe ği in san la ra şöy le bil dir -

mek te dir:

O'nun üre tip-tü ret ti ği ekin ve hay van lar dan Al lah için
bir pay ayır dı lar, son ra ken di zan la rın ca: "Bu Al lah'ın -
dır, bu da or tak la rı mı zın dır" de di ler. Ken di or tak la rı
için olan (pay), Al lah ta ra fı na geç mez, ama Al lah'a
aid 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)

Al lah, el de et tik le rin den bir kıs mı nı Al lah'a, bir kıs mı nı ise

di ğer ilah la rı na ayı ran in san la rın kö tü bir hü küm ver dik le ri ni

bil dir miş tir. Al lah'ın ra zı ola ca ğı ah lak ve iman da, şey ta na hiç -

bir za man bir bağ lı lık ve ya ita at gö rül mez. Sa mi mi ola rak iman

eden bir in san, ha ya tı nın her anın da sa de ce Al lah'ın rı za sı na

uyar. Bu ne den le mü min bir in san ya lan söy le ye mez. Al lah'ın

rı za sı nı, rah me ti ni ve cen ne ti ni her za man ya lan la el de ede ce -

ği her han gi bir çı ka rın üze rin de tu tar. Al lah Zü mer Su re si'nde

di nin sa de ce Ken di si’ ne ait ol du ğu nu şöy le bil di rir:

Ha be rin ol sun; ha lis (ka tık sız) olan din yal nız ca
Al lah'ın dır. O'ndan baş ka ve li ler edi nen ler (şöy le
der ler:) "Biz, bun la ra bi zi Al lah'a da ha faz la yak laş -
tır sın lar di ye iba det edi yo ruz." El bet te Al lah, ken di
ara la rın da hak kın da ih ti laf et tik le ri şey ler den hü küm
ve re cek tir. Ger çek ten Al lah, ya lan cı, ka fir olan kim -
se yi hi da ye te er dir mez. (Zü mer Su re si, 3)

Ay rı ca, Al lah'a gö nül den bağ lı sa mi mi bir mü min, hiç bir za -

man şey ta nı hak lı çı ka ra cak bir dav ra nış ta da bu lun maz. Çün -

kü şey tan in san lar dan bü yük bir ço ğun lu ğu nun ken di si ne uya -

ca ğı nı söy le miş tir. Böy le ce ken din ce, Al lah'ın yo lu na kar şı bir
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sa vaş aç mış ve ne ka dar çok ki şi ken di si ne uyar sa o ka dar bü -

yük bir za fer el de ede ce ği ni san mış tır. Şey ta nın bu çarpık ve

sapkın man tı ğı nı Al lah ayet ler de şöy le haber verir:

An dol sun, İb lis, ken di le ri hak kın da zan nı nı doğ ru la -
mış ol du, böy le lik le iman eden bir grup dı şın da, ona
uy muş ol du lar. Oy sa onun, ken di le ri ne kar şı hiç bir
zor la yı cı-gü cü yok tu; an cak Biz ahi re te iman ede ni,
on dan kuş ku için de olan dan ayır t et mek için (ona bu
im ka nı ver dik). Se nin Rab bin, her şe yin üze rin de gö -
ze ti ci-ko ru yu cu dur. (Se be Su re si, 20-21)

Al lah'ın ayet le rin den de an la şıl dı ğı gi bi şey tan bü yük bir ya -

nıl gı için de dir. Ken din ce in san la rı ta ra fı na çe ke rek ka zanç el de

ede ce ği ni san mak ta dır. Oy sa ne ka dar çok in sa nı sap tı rır sa

sap tır sın, bu nun so nu cun da hiç bir ka zanç sağ la ya ma ya cak, sap -

tır dık la rı ile bir lik te son su za ka dar ce hen nem aza bı için de ya -

şa ya cak tır. Ay rı ca şey tan bir tu zak kur du ğu nu zan ne der ken as -

lın da ken di si çok bü yük bir tu za ğın içi ne düş müş tür. Al lah, yu -

ka rı da ki ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, şey ta na, iyi ler le kö tü le ri

bir bi rin den ayır mak için bu im ka nı ver di ği ni bil dir miş tir. Şey -

tan, in san la rın dün ya ha ya tın da de nen me le ri için bir araç tır ve

onun in san lar üze rin de hiç bir zor la yı cı gü cü yok tur. Şey tan, sa -

de ce, in san la rın ger çek yüz le ri ni or ta ya çı kar mak için bir ve si -

le dir. An cak ne ka dar çok in sa nın kö tü ol du ğu nu or ta ya çı kar -

ma sı ise, onun hiç bir şe kil de fay da sı na de ğil dir. Tam ter si ne bu

ha re ke ti nin so nu cun da o ka dar çok in san la bir lik te, ce hen ne -

me sü rük le ne cek tir. 

Her ne ka dar şey tan, ustaca saptırma yöntemleri kullanırsa

kullansın, mü min hiç bir za man şey ta nın zan nı nı hak lı çı kar ta cak

davranışlarda bu lun maz. Bundan her an şiddetle kaçınır. Ta vır

ve ko nuş ma la rın da her zaman Al lah'ın ta ra fın da ol du ğu nu açık

ve ke sin ola rak gös te rir. 
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Ku ran'da ha yat la rın dan ve ko nuş ma la rın dan ör nek ler ve ri -

len pey gam ber ler bu nun en gü zel ör ne ği dir. On lar da ima,

Al lah'ı dost ve ve kil edin miş ler, şey ta nın ise en baş düş ma nı ol -

muş lar dır. Al lah inkar edenlerle ima nın da sa mi mi olan la rın ara -

sın da ki bu far kı Ku ran'da şöy le  bil di rir:

Al lah, iman eden le rin ve li si (dos tu ve des tek çi si)dir.
On la rı ka ran lık lar dan nu ra çı ka rır; in kar eden le rin
ve li le ri ise ta ğut'tur. On la rı nur dan ka ran lık la ra çı ka -
rır lar. İş te on lar, ate şin hal kı dır lar, on da sü re siz ka -
la cak lar dır. (Ba ka ra Su re si, 257)
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YA LAN CI NIN KA RAN LIK
RUH HA Lİ

Ya lan söy le yen in san la rın ruh ha li de son de re ce karanlık-

tır; vic dan la rı ve akıl la rı te miz ve sağ lık lı de ğil dir. Ya lan cı lı ğı

alış kan lık ha li ne ge ti ren in san la rın ak lın da bin bir tür lü he sap

olur, böy le ki şi ler sa mi mi ve dü rüst dü şü nüp dav ra na maz lar.

İler le yen say fa lar da ya lan söy le yen in san la rın ruh hal le rin den

ba zı ör nek ler ve ri le cek tir. 

Söy le di ği ya lan la ra ken di si ni de
inan dır ma ya gay ret eder

Ya lan cı bir in sa nın en ga rip ta vır la rın dan bi ri, ya lan söy le di -

ği ni bi le bi le, söy le di ği ya lan la ra ken di si ni inan dır ma ya ça lış ma -

sı dır. Söz ge li mi ai le si, işi, git ti ği ta til ye ri hak kın da bir çok ya lan

uy du ran bir in san, ki mi za man söy le di ği ya lan la rın et ki si al tın -

da ka lır ve ken di ken di ne uy dur du ğu bir dün ya da ya şa ma ya

baş lar. An lat tı ğı ya lan lar ger çek miş gi bi dav ra nır. Böy le ce ya -

lan la rı nın da ha da ik na edi ci ola ca ğı nı dü şü nür. 

İn sa nın ken di ni doğ ru yu söy le di ği ne en çok ik na et me ye ça -

lış tı ğı du rum lar, ba zı ek sik le ri ni ve ya vic dan sız lık la rı nı ört bas

et me ye ça lış tı ğı an lar dır. Ör ne ğin bir şe yi yap ma ya gü cü nün

yet me ye ce ği ni söy le yen bir in san, eğer ya lan söy lü yor sa, bu na
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ger çek ten ken di ni ik na eder. Ya pa bi le cek ken ya pa ma dı ğı nı

söy ler, bu nun ge rek çe le ri ni sı ra lar. Ve ya bir ar ka da şı ken di sin -

den bir giy si si ni ödünç al mak is te di ğin de onu ne den ve re me -

ye ce ği ne da ir bir ya lan söy ler ve bu ya la nı na ken di si ni inan dır -

ma ya ça lı şır. Her ne ka dar ıs rar edi lir se edil sin söy le dik le ri nin

doğ ru ol du ğu nu tek rar lar. An cak o an da ya lan söy le di ği nin çok

iyi far kın da dır. Ya lan söy le yen her in san, her ne ka dar ken di ni

doğ ru söy le di ği ne ik na et se de, ger çek te ya lan söy le di ği ni bi lir.

Al lah'ın Kı ya met Su re si'nde bil dir di ği gi bi:

Ha yır; in san, ken di nef si ne kar şı bir ba si ret tir.
Ken di ma ze ret le ri ni or ta ya at sa bi le. (Kı ya met Su re -
si, 14-15)

Ya lan cı, tüm akıl sız lı ğı na rağ men
ken di si ni kur naz zan ne der

Ya lan söy le yen ki şi, kar şı sın da ki le ri kan dır dı ğı nı ve ya la nı sa -

ye sin de bir çı kar sağ la dı ğı nı zan net ti ği için, ken di si ni çok akıl lı

zan ne der. Şey tan onu hem ya lan söy le me si hem de ya la nı ile ki -

bir len me si için sü rek li kış kır tır. Ki bi rin den ve in san la rı al dat tı ğı -

nı san ma sın dan do la yı, çev re sin de ki le re kar şı bir sev gi ve say gı -

sı da kal maz. Ken di ken di ni yü cel tir. Oy sa, böy le bir in san bir -

çok açı dan çok kü çük bir du ru ma düş müş olur. Çün kü ge nel lik -

le ya la nı an la şı lır ve çev re sin de ki le rin gü ve ni ni ve sev gi si ni kay -

be der, ya lan cı bir in san ola rak ta nı nır. İn san la rın, dü şün ce le ri ni

bi le me me sin den fay da la na rak, her fır sat ta ya lan söy le yen in san -

lar, as lın da ya la nın he men ar dın dan bü yük bir sı kın tı ya şa ma ya

baş lar. Her an ya lan la rı nın an la şıl ma sı ve kü çük düş me kor ku su

ile ya şar lar. Dü rüst bir in sa nın iç hu zu ru nu hiç bir za man bu la -

maz lar. Bu in san lar dün ya da ol du ğu gi bi ahi ret te de söy le dik le -

ri her ya lan dan do la yı bü yük bir piş man lık du ya cak lar dır.
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O za man ki min akıl lı, ki min se akıl sız ol du ğu nu da ha iyi an -

la ya cak lar ve söy le dik le ri ya lan la rın ken di le ri ne bir fay da sağ la -

ma dı ğı nı gö re cek ler dir. 

Al lah bu tarz ki şi le rin için de bu lun duk la rı ya nıl gı yı bir aye -

tin de şöy le bil dir miş tir:

Ken di le ri ni (öv güy le) te mi ze çı ka ran la rı gör me din
mi? Ha yır; Al lah, di le di ği ni te miz le yip yü cel tir... (Ni -
sa Su re si, 49)

Ya lan cı lı ğı alış kan lık ha li ne ge ti ren in san lar da
utan ma his si ol maz

Ya lan cı lı ğı alış kan lık ha li ne ge ti ren in san la rın bir kıs mı ya -

lan la rı de şif re edil di ğin de, bun dan do la yı bir utan ma his set mez,

ar sız olur lar. Bu ki şi ler, bu kez de baş ka ya lan la ra baş vu ra rak,

bir ön ce ki ya lan la rı nı kur tar ma ya ça lı şır lar. Oy sa, Müs lü man

bir in sa nın ha ya duy gu su olur. Şey ta na uyup, ha ta ile ya lan söy -

le miş ol sa bi le bun dan do la yı utanç du yar, yü zü kı za rır, he men

tev be ede rek Al lah'ın ken di si ni ba ğış la ma sı nı di ler ve doğ ru la -

rı söy ler. 

Ya lan cı, çev re sin de ki in san la ra gü ven,
sev gi ve say gı duy maz

İn san, ger çek ten sev gi, say gı duy du ğu ve gü ven di ği ki şi le re,

her ne ko şul da olur sa ol sun ya lan söy le mez. Ger çek sa mi mi -

yet te, in san her dü şün dü ğü nü en ya lın, en açık ha liy le kar şı sın -

da ki ki şi ile pay la şır, sa de ce ger çek dü şün ce le ri ni açık lar. Dü -

şün dü ğün den ne bi raz az ne de bi raz faz la an la tır. Ör ne ğin

sa mi mi bir in san bir şe yi be ğen me di ğin de, "be ğen dim" de mez,

doğ ru su ney se onu söy ler; sev di ği ve say dı ğı ki şi ye söy le di ği en

kü çük bir ya lan ve ya ser gi le di ği en kü çük bir sa mi mi yet siz ta -

79Harun Yahya (Adnan Oktar)



vır, vic da nı nı son de re ce ra hat sız eder ve he men bu nu te la fi

et mek is ter. 

Ni te kim ca hi li ye ah la kın da eş ler, ço cuk lar, ar ka daş lar, kar -

deş ler, or tak lar bir bir le ri ne sık sık ya lan söy ler ler. Bir bi ri ne en

ya kın gi bi gö rü nen ki şi le rin da hi bir bir le ri ne ko lay lık la ya lan

söy le ye bil me le ri, Ku ran ah la kı na uy ma yan in san la rın ger çek

sev gi ve sa mi mi ye ti ya şa ma dık la rı nın gös ter ge le rin den bi ri dir. 

Ya lan söy le yen in san ahi re ti de ğil,
sa de ce o anı  dü şü nür

İn sa nın ya lan söy le me si ni en gel le ye cek en önem li ger çek

ölü mün den son ra ki son suz ha ya tı nı, cen ne ti ve ce hen ne mi dü -

şün me si dir. Bir in sa na ya lan söy le yip için de bu lun du ğu du ru -

mdan kurtulmak o an için çok ko lay ve en fay da ge ti re cek çö -

züm ola rak gö rü ne bi lir. An cak bir in san dün ya ha ya tın da ne

ka dar güç bir du rum da ka lır sa kal sın, ahi ret te ya şa ya ca ğı aza -

bın ben ze ri ni hiç bir za man dün ya da gö re mez. Öy le ise akıl ve

vic dan sa hi bi bir in san, böy le bir du rum la kar şı laş tı ğın da he -

men ahi ret te ala bi le ce ği kar şı lı ğı dü şü ne rek dav ran ma lı dır. Bir

an lık bir ra hat lık ve ya çı kar için hem dün ya da hem de ahi ret te

kü çük düş me yi ve azap için de ya şa ma yı gö ze al ma ma lı dır.

Al lah bir aye tin de dün ya la rı için ahi ret le ri ni bı ra kan in san lar

hak kın da şöy le bu yur mak ta dır:

İş te bun lar, ahi re ti ve rip dün ya ha ya tı nı sa tın alan lar -
dır; bun dan do la yı azap la rı ha fif le til mez ve ken di le ri -
ne yar dım edil mez. (Ba ka ra Su re si, 86)
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YA LAN CI NIN KEN Dİ Nİ
KAN DIR MA YÖN TEM LE Rİ

Her in san, ya lan söy le me nin ah lak sız lık ol du ğu nu çok iyi bi -

lir. Bu ne den le ya lan söy le di ğin de, vic da nı nı ra hat lat ma ya, ya -

lan cı lı ğı na ma ze ret ler bul ma ya ça lı şır. Oy sa, doğ ru olan in sa nın

ya lan cı lı ğı nı iti raf ede rek, doğ ru la rı söy le me si dir. 

İn sa nın ya lan cı lı ğa uy du ru lan kı lıf la rı da bi lip ta nı ma sı ge rek -

mek te dir. Çün kü bu şe kil de ki şi ken di si bir ya la na baş vur du -

ğun da da dü şü ne cek ve ken di ni kan dı ra ma ya cak tır. 

İyi ni yet le ya lan söy le dik le ri ni id dia eden ler

İn san la rın yap tık la rı ah lak sız lık lar da ken di le ri ni kan dır ma

yön tem le rin den en bi li ne ni, iyi ni yet li ol duk la rı nı öne sür me le -

ri dir. Ör ne ğin bir in san de di ko du ya pan in san la rı eleş ti rir, kı -

nar. An cak ken di si de di ko du yap tı ğın da, ken di si nin iyi ni yet li

ol du ğu nu ve bu ne den le bu nun bir za ra rı ol ma ya ca ğı nı id dia

eder. Ya lan cı la rın bü yük bir kıs mı da ay nı sa vun ma yı ya par lar;

iyi ni yet le ya lan söy le dik le ri ni, amaç la rı nın kö tü lük de ğil, ken -

di le ri ni sa vun mak ve ya baş ka sı nın içi ni ra hat lat mak ol du ğu nu

söy ler ler. Ör ne ğin, oku la git me yen bir ço cuk, an ne si ni kız dır -

ma mak için ya lan söy le di ği ni ve oku la git me di ği ni giz le di ği ni

öne sü rer. 

Ki mi in san lar ise, ger çe ği söy le dik le rin de ya kın la rı nın
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sev gi si ni ve gü ve ni ni kay bet mek ten kork tuk la rı nı ve bu ne den -

le ya lan söy le dik le ri ni id dia eder ler. Ör ne ğin yap tı ğı bir iş te ba -

şa rı sız olan ki şi bu nu pat ro nun dan giz le mek için çe şit li ya lan la -

ra baş vu ra bi lir. Ve bu nu "gü ven kay bet me me" adı al tın da ra -

hat lık la sür dü re bi lir. Bu in san lar ken di le ri ni ve çev re le rin de ki

in san la rı, iyi ni yet li ol duk la rı için, söy le dik le ri ya la nın bir za ra -

rı ol ma ya ca ğı ko nu sun da ik na et me ye ça lı şır lar. Oy sa iyi ni yet -

li ol du ğu nu öne sü re rek kö tü ah lak gös te ren le ri Al lah Ku -

ran'da şöy le haber vermektedir:

Öy ley se, na sıl olur da, ken di el le ri nin sun duk la rı so -
nu cu, on la ra bir mu si bet isa bet eder, son ra sa na ge -
le rek: "Kuş ku suz, biz iyi lik ten ve uz laş tır mak tan baş -
ka bir şey is te me dik" di ye Al lah'a ye min eder ler?
İş te bun la rın, Al lah kalp le rin de ola nı bil mek te dir. O
hal de sen, on lar dan yüz çe vir, on la ra öğüt ver ve on -
la ra ne fis le ri ne iliş kin açık ve et ki le yi ci söz söy le. (Ni -
sa Su re si, 62-63)

Bu tür in san lar, can la rı alı nır ken de ay nı id di ada olur lar ve

ce hen nem lik ol ma la rı na rağ men ken di le ri nin iyi in san lar ol duk -

la rı nı sa vu nur lar.

Ki me lek ler, ken di ne fis le ri nin za lim le ri ola rak on la rın
can la rı nı al dık la rın da, "Biz hiç bir kö tü lük yap mı yor -
duk" di ye tes lim olur lar. Ha yır, şüp he siz Al lah, si zin
ne ler yap tı ğı nı zı bi len dir. (Nahl Su re si, 28)

Söy le di ği ya lan la rın ma su ma ne kü çük ya lan lar 
ol du ğu nu öne sü ren ler

Bir çok in sa nın ken di ni kan dır ma yön tem le rin den bi ri, ken -

di si ni baş ka la rıy la kı yas la ya rak te mi ze çı kar ma ya ça lışma la rı dır. 

Ken di le ri ni bü yük do lan dı rı cı lar la ve ya ya lan cı lar la kı yas la -
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yan lar, söy le dik le ri ya lan la rın kü çük ve za rar sız ol du ğu nu dü -

şü ne rek ken di le ri ni kan dır ma ya ça lı şır lar. Ya da söy le dik le ri

ya lan la rın ma su ma ne ya lan lar ol du ğu nu, kim se ye bir za ra rı do -

kun ma dı ğı nı dü şü ne rek, iş le dik le ri su çu ha fif let me ye ça lı şır lar.

Ör ne ğin, yap tı ğı alış ve riş ten son ra ar tan pa ra yı alan bir ço cuk,

an ne si ne ge ri ye hiç pa ra art ma dı ğı nı söy ler ve bu nun kim se ye

bir za ra rı ol ma dı ğı nı dü şü nür. Oy sa ya la nın kü çü ğü ve bü yü ğü

yok tur. Al lah Hac Su re si'nin 30. aye tin de in san la ra "... ya lan

söz söy le mek ten de ka çı nın." di ye em ret miş tir.

Ye min et me di ği sü re ce söy le di ği ya lan dan
so rum lu ol ma ya ca ğı nı san mak

Cahiliye ahlakını yaşayan insanlar arasında çok yaygın olan

bir hata da yemin etmedikleri sürece söyledikleri yalanlardan

sorumlu olmayacaklarını sanmalarıdır. Ayrıca bazı insanların

yalan söylerken yaptıkları (ayak kaldırmak-parmak düğümle-

mek gibi) garip ve cahilce hareketler de bu anlayıştaki kişilerin

neden "cahiliye" olarak adlandırıldığının bir göstergesidir. Bu

ve bunun gibi yapılan basit oyunlar ile haram davranışlardan

kurtulduğunu zannetmek ve bundan ahirette sorumlu olmaya-

cağını hesaplamak sadece cahil ve Allah'ı gerektiği gibi takdir

edemeyen insanların uygulayacağı hareketlerdir. Birçok yanlış

inanış gibi bu düşüncenin de akli veya dini bir dayanağı bulun-

mamaktadır. Allah, Kuran'da bunu şu şekilde açıklamıştır:

Si ze ne olu yor? Na sıl hü küm ve ri yor su nuz? Yok sa (eli -
niz de) ders oku mak ta ol du ğu nuz bir ki tap mı var? İçin -
de, ne yi se çip-be ğe nir se niz, mut la ka si zin ola cak di ye.
Yok sa si zin için üze ri miz de kı ya me te ka dar sü rüp gi -
de cek bir ye min mi var ki siz ne hü küm ve rir se niz o,
mut la ka si zin ka la cak, di ye. (Ka lem Su re si 36-39)
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Ya la nı baş ka bir ya lan la
ka pat ma ya ça lış ma yön te mi

Ya lan cı nın ya lan la rı ge nel lik le ya ka la nır. An cak, ya lan söy le -

yen ki şi, vic dan lı dav ran ma dı ğı için her se fe rin de bir ön ce ki du -

ru mu nu kur tar mak için bir ya lan da ha söy ler, böy le ce zin cir le -

me ya lan lar uy du rur. Söz ge li mi, ki mi za man ki şi ken di si ne uya -

rı da bu lu nan ar ka da şı nı pro tes to et mek için su sar ve bir ce vap

ver mez. Ar ka da şı ne den su sup bir şey söy le me di ği ni sor du -

ğun da ise, onu pro tes to et ti ği ni, bun dan do la yı piş man lık du -

ya rak tev be et me si ge rek ti ği ni söy le mek ye ri ne, "bir şey dü şü -

nü yor dum da, ak lı ma o ta kıl dı, onun için sus tum" gi bi bir ce -

vap ve rir. Bu ilk ya la nı dır. Ar dın dan ne dü şün dü ğü so rul du ğun -

da ise, ikin ci bir ya lan da ha söy le ye rek ya la nı nı sür dü rür. Çün -

kü ger çek te bir şey dü şün mü yor, kar şı sın da ki ni pro tes to et -

mek ve kız dır mak için su su yor dur. 

Ya lan cı, yu ka rı da ki ör nek te ki ne ben zer şe kil de sü rek li ola -

rak plan ve he sap için de olur. Hiç bir tav rı ve ko nuş ma sı do ğal,

ra hat, sa mi mi ve dü rüst ol maz. 

İn san lar dan çe kin di ği için ya lan söy le me ye
mec bur kal dı ğı nı öne sür mek

Ya la nı or ta ya çı kan bir in sa nın ken di si ni kur tar mak için baş -

vur du ğu yön tem ler den bi ri kar şı sın da ki ki şi yi suç la mak tır.

Çev re sin de ki ki şi le rin tav rın dan çe kin di ği, on lar dan ge le bi le -

cek bir za rar dan kork tu ğu için ya lan söy le di ği ni id dia eder.

Böy le ce ken di ni acın dı rır ve ya la nı nı hak lı çı kar ma ya ça lı şır.

Ör ne ğin, ken di si ne ema net edi len pa ra yı kay bet ti ği ni söy le -

mez. Pa ra yı hiç gör me di ği ni ve ya al ma dı ğı nı söy ler. Bu ya la nı

or ta ya çık tı ğın da ise öne sür dü ğü ma ze ret, ken di si ne pa ra yı

ema net eden ki şi nin tep ki sin den çe kin me si dir. Ve ya yap ma sı
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ge re ken bir işi yap maz, an cak bu nun için de bir çok ya lan söy -

ler. Ba şı na bir çok ola yın gel di ği ni, bun lar dan do la yı işi ni ya pa -

ma dı ğı nı söy ler, bir çok uy dur ma olay an la tır. Ya lan la rı an la şıl -

dı ğın da ise, ken di si ni ko ru mak için bu ya lan la rı uy dur du ğu nu

söy ler. 

Oy sa doğ ru olan, in sa nın kim se den çe kin me den, sa de ce

Al lah'tan kor ka rak doğ ru la rı söy le me si dir. An cak in san lar dan

da ha çok kor kup çe ki nen bu in san lar, Al lah'ın sı nır la rı nı ko ru -

maz lar ve ko lay lık la ya lan söy le ye bi lir ler. Ay rı ca, bir çok du -

rum da kar şı sın da ki in san lar dan bir za rar da gör me ye cek ler dir.

An cak, yap ma dık la rı ve ya unut tuk la rı şey le ri ki bir le rin den do -

la yı ka bul et mek is te me dik le ri için, bun la ra ma ze ret ler uy dur -

ma yı yeğ ler ler. Ya lan cı in san sa de ce di ğer in san la rın gö zün de -

ki iti ba rı nı dü şü nür. Oy sa, asıl dü şün me si ve gö zet me si ge re -

ken Al lah'ın rı za sı, rah me ti ve cen ne ti dir. 

Ma sum ve ço cuk su gö rü nüm le ri ne al da nan lar

İn san la rı al da tan ko nu lar dan bir di ğe ri de fi zik sel gö rü nüm -

le ri dir. Ba zı in san la rın dış gö rü nü mü ma sum ve ço cuk su dur.

An cak bu dış gö rü nüm le ri on la rın ma sum ol duk la rı nı gös ter -

mez. Ma sum olan lar, Ku ran'a uyan lar, Al lah'tan kor kup sa kı na -

rak ya şa yan lar dır. Bu in san lar, ma sum ve ço cuk su gö rü nüm le -

ri nin ken di le ri ni ahi ret te kur ta ra ca ğı nı zan ne der ler. Dün ya da

na sıl bu gö rü nüm le ri ile in san la rı al da ta bi li yor lar sa, ahi ret te de,

bu gö rü nüm le ri ile ken di le ri ni iyi ni yet li in san lar ola rak ta nı ta -

bi le cek le ri ni zan ne der ler. 

Ger çek ten de bu in san lar, dün ya ha ya tın da bir çok in sa nı

ma su mi yet le ri ko nu sun da ik na ede bi lir ler. Ya lan söy le dik le rin -

de, eğer ak si bir de lil yok sa, pek çok in san on la rın dü rüst ol -

duk la rı so nu cu na va ra bi lir. An cak, Al lah her in sa nın kal bi ni,
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dü şün ce le ri ni, bi lin çal tı nı da hi bi lir. Bir kim se di ğer in san lar dan

ne yi giz ler se giz le sin, Al lah'tan hiç bir şe yi giz li tu ta maz. Ahi ret -

te ise, giz le di ği ni san dı ğı her şey bir bir sa yı lıp dö kü lür. 

Ahi ret te, bu in san la rın dün ya da ki ma sum ve ço cuk su yüz -

le rin den eser kal maz; bu nun ye ri ne, dün ya da ki ah lak sız lık la rı -

nın bir so nu cu ola rak ka rar mış bir yüz ifa de si ne bü rü nür ler.

Bu ne den le bu gi bi in san lar ay na ya ba kıp ma sum ve saf yüz le -

ri ne al dan ma ma lı, ah lak sız lık tan, Ku ran ah la kı na ay kı rı dav ra -

nış lar dan sa kın ma lı dır lar. Çün kü ahi ret te her ke sin ger çek yü -

zü or ta ya çı ka cak tır. Al lah bir aye tin de he sap gü nü nü şöy le ha -

ber ve rir:

Kö tü lük ler ka zan mış olan lar ise; her bir kö tü lü ğün
kar şı lı ğı, ken di mis liy le dir. Bun la rı bir zil let sa rıp kap -
lar. On la rı Al lah'tan (kur ta ra cak) hiç bir ko ru yu cu
yok. On la rın yüz le ri, san ki bir ka ran lık ge ce nin par ça -
la rı na bü rün müş gi bi dir. İş te bun lar ate şin hal kı dır lar;
ora da sü re siz ka la cak lar dır. (Yu nus Su re si, 27)

Ya lan söy le yip son ra tev be ede rek
ba ğış la na cak la rı nı dü şü nen ler

Bir çok in sa nın ken di le ri ni kan dır ma yön tem le rin den bi ri,

bir su çu ve ya gü na hı iş le yip, ar dın dan tev be ede rek ken di le ri -

ni kur ta ra cak la rı nı san ma la rı dır. Al lah, el bet te  ki tev be le ri ka -

bul eder, gü nah la rı ba ğış lar. An cak Al lah'ın ka bul et ti ği tev be,

bir in sa nın ce ha let ile iş le di ği bir gü na hı nın ar dın dan piş man lık

du ya rak, bir da ha yap ma mak üze re ka rar ala rak et ti ği tev be dir.

Al lah Ku ran'da şöy le bil di rir:

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

Al lah'ın ayet ler de bil dir di ği gi bi, bir in sa nın ön ce den "ben

şim di bu ya lan la ken di mi kur ta ra yım, son ra tev be ede rim ve

gü na hım dan kur tu lu rum" gi bi bir he sap ya pa rak ya lan söy le me -

si bü yük bir sa mi mi yet siz lik tir. Böy le dü şü nen bir in sa nın tev -

be sin de sa mi mi ol ma ya ca ğı da açık tır. 

So nuç

Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği gi bi "…in san, ken di nef si ne
kar şı bir ba si ret tir. Ken di ma ze ret le ri ni or ta ya at sa
bi le." (Kı ya met Su re si, 14-15) Bir in san ne ka dar ma ze ret öne

sü rer se sür sün, ken di için de ya lan söy le mek le dü rüst dav ran -

ma dı ğı nı, ah lak sız lık yap tı ğı nı çok iyi bi lir. Bel ki kar şı sın da ki in -

san la rı hak lı ol du ğu na ve ya suç suz lu ğu na ik na ede bi lir. An cak

her za man ken di ken di ne şa hit tir ve en önem li si Al lah onun

ne yi, ni çin söy le di ği ni çok iyi bil mek te, için den ge çen le ri, bi lin -

çal tın da ki dü şün ce le ri ni da hi bil mek te dir. 

Sö zü açı ğa vur san da, (giz le sen de bir dir). Çün kü
şüp he siz O, giz li yi de, giz li nin giz li si ni de bil mek te -
dir. Al lah; O'ndan baş ka ilah yok tur. En gü zel isim ler
O'nun dur. (Ta ha Su re si, 7-8)
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YA LAN SÖY LE YEN Kİ Şİ NİN
ÜS LU BU VE TAV RI 

Ya lan söy le yen ki şi ken di si ni son de re ce ze ki ola rak gö re -

bi lir ama as lın da tav rı, ko nuş ma üs lu bu, se si, ba kış la rı, kul lan -

dı ğı ke li me ler onu he men ele ve rir. Dü rüst bir in sa nın ko nuş -

ma la rı ve tav rı ile, ya lan cı nın ta vır la rı ara sın da bü yük fark lar

var dır. 

Ya lan cı sü rek li ye min ede rek
ik na edi ci ol ma ya ça lı şır 

Söy le dik le rin de sa mi mi ol ma yan bir in san, ik na edi ci gö rün -

mek için sık sık ye min eder. Al lah ya lan cı la rın bu dik kat çe ki ci

özel li ği ni Ku ran'da bir çok ayet le bil dir mek te dir. Ör ne ğin bir

ayet te Al lah, mü na fık la rın Peygamberimiz Hz. Mu ham med

(sav)'in pey gam ber li ği ni ka bul et tik le ri ne da ir ye min et tik le ri ni

bil dir mek te dir. Oy sa mü na fık lar ger çek te Hz. Mu ham med

(sav)'in pey gam ber li ği ni ka bul et me miş ler dir. Bu ne den le Al lah

on la rın ya lan cı ol duk la rı nı ha ber ver miş tir:

Mü na fık lar sa na gel dik le ri za man: "Biz ger çek ten şe -
ha det ede riz ki, sen ke sin ola rak Al lah'ın el çi si sin"
de di ler. Al lah da bi lir ki sen el bet te O'nun el çi si sin.
Al lah, şüp he siz mü na fık la rın ya lan söy le dik le ri ne şa -
hid lik eder. On lar, ye min le ri ni bir si per edi nip
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Al lah'ın yo lun dan alı koy du lar. Doğ ru su ne kö tü şey
ya pı yor lar. Bu, on la rın iman et me le ri son ra in kar et -
me le ri do la yı sıy la böy le dir. Böy le ce kalp le ri nin üze -
ri ni mü hür le miş tir, ar tık on lar kav ra ya maz lar. (Mü -
na fı kun Su re si, 1-3)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi iki yüz lü ler, ye min le ri ni ya lan cı -

lık la rı na, sah te kar lık la rı na ve dü zen baz lık la rı na bir si per ya par -

lar. Al lah bir baş ka ayet te de iki yüz lü le rin bu özel li ği ni şöy le

bil di rir:

Ger çek ten siz den ol duk la rı na da ir Al lah adı na ye min
eder ler. Oy sa on lar siz den de ğil dir ler. An cak on lar
öd le ri ko pan bir top lu luk tur. (Tev be Su re si, 56)

Al lah Ku ran'da bir baş ka ayet te ise sü rek li ye min edip du -

ran ki şi le rle ilgili şöy le buyurmaktadır:

Şun la rın hiç bi ri ne ita at et me: Ye min edip du ran,
aşa ğı lık (Ka lem Su re si, 10)

Ya lan cı la rın ye min et mek dı şın da ki bir baş ka üs lup özel lik -

le ri ise, ko nuş ma la rın da sık sık din dar ol duk la rı na da ir ifa de ler

kul lan ma la rı dır. Ör ne ğin ya la nı na ina nıl ma dı ğı ve ya söy le dik le -

rin den şüp he edil di ği söy len di ğin de, "Al lah be nim kal bi mi bi li -

yor", "Al lah şa hi dim", "eğer doğ ru de ğil se Al lah şu ra dan çık ma -

mı na sip et me sin" gi bi ifa de ler kul la nır lar. Oy sa bu tarz ifa de -

ler ki mi za man ki şi le rin  sa mi mi yet siz lik le ri ni giz le mek için kul -

lan dık la rı bir yön tem dir. 

Al lah, kalp le rin de sa mi mi yet siz lik ol ma sı na rağ men, Ken di -

si’ ni şa hit gös te ren ki şi ler için Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

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
Al lah'ı şa hid ge ti rir; oy sa o azı lı bir düş man dır. (Ba -
ka ra Su re si, 204)
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Sa mi mi bir in sa nın ha li ve tav rı onun sa mi mi ve dü rüst ol du -

ğu nu za ten gös te rir. Ha ya tı nın her anın da da ima sa mi mi dav ra -

nan bir in sa nın ay rı ca sa mi mi ve dü rüst ol du ğu nu be lirt me si ne

ge rek kal maz, bu za ten çev re sin de ki ler ce de far k e di lir. An cak

sa mi mi ol ma yan in san lar bu nu sü rek li söz le gös ter me ye ça lı şır -

lar ve kar şı la rın da ki in san la rı ik na et mek için uğ ra şır lar.

Ya la na ze min ha zır la yan gi riş cüm le le ri kul la nır

Ye min et mek ve di ni an lam la rı olan cüm le ler kul lan ma nın

ya nı sı ra ya lan cı nın, ya lan la rı na ze min ha zır la yan, ya la nı nı da ha

en baş tan ik na edi ci gös ter me ye ça lı şan ifa de le ri olur. "Çok sa -

mi mi söy lü yo rum", "ba na ina na bi lir sin", "bü tün iç ten li ğim le

söy lü yo rum", "ger çek ten doğ ru söy lü yo rum" gi bi söz ler ço -

ğun luk la bu amaç la söy le nir. 

Da ha ön ce de sö ze dil di ği gi bi, mü na fık lar Pey gam be ri mi z

(sav)'e Al lah'ın el çi si ol du ğu nu söy le dik le rin de söz le ri ne "Şe ha -

det ede riz ki" di ye baş la mak ta dır lar. Söz le rin de sa mi mi ol ma -

dık la rı için, cüm le ler den des tek ala rak ken di le ri ni inan dı rı cı

gös ter me ye ça lı şır lar. Oy sa, Pey gam be ri mi z (sav)'in Al lah'ın el -

çi si ol du ğu za ten bi lin mek te dir ve bu nun için "ger çek ten, şe ha -

det ede rim ki, sa mi mi yet le söy lü yo rum ki" di ye bir gi ri şe ge -

rek yok tur. Bu ger çe ğe sa mi mi ola rak iman eden bir in san bu

tür ifa de le re ih ti yaç duy maz. Ve ya bir Müs lü man "bu nu bü tün

iç ten li ğim le söy lü yo rum, ina na bi lir sin" gi bi bir cüm le yi ge rek li

gör mez, çün kü Müs lü man her za man iç ten ve sa mi mi dir,

Al lah'ın ken di si ni her an gör dü ğü nü ve işit ti ği ni bil di ği için za -

ten sa mi mi yet siz lik, iki yüz lü lük ya pa maz. 

El bet te  ki, bu cüm le le ri her kul la nan ya lan söy lü yor de mek

de ğil dir. Sa mi mi bir in san da ge rek li gör dü ğün de bu ifa de le ri
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kul la na bi lir. An cak, ya lan söy le yen in san la rın ge nel lik le ya lan la -

rı na bu tür gi riş cüm le le ri ve ya ya lan la rı nı des tek le yi ci cüm le -

ler ek le me le ri son de re ce yay gın dır. 

Ya lan cı nın fi zik sel gö rü nü mü ve ba zı dav ra nış la rı

Ya lan cı, iki yüz lü ve sa mi mi yet siz bir in sa nın dav ra nış la rı, yü -

zü, se si ve üs lu bu dü rüst ve sa mi mi bir in san dan çok fark lı

olur, ve ya lan cı bu özel lik le ri ile de ken di ni ele ve re bi lir. Al lah,

Ku ran'da iki yüz lü in san la rın ko nuş ma la rın dan ve yüz le rin den

ta nı na bi le cek le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

Eğer Biz di ler sek, sa na on la rı el bet te gös te ri riz, böy -
le lik le on la rı si ma la rın dan ta nır sın. An dol sun, sen
on la rı, söz le rin söy le niş tar zın dan da ta nır sın. Al lah,
amel le ri ni zi bi lir. (Mu ham med Su re si, 30)

Ya lan söy le yen in san çev re sin de ki le re gü ven mi yor, on la rı

ger çek dost la rı ve ya kın la rı ola rak gör mü yor de mek tir. Hem

ya ban cı la dı ğı ve ya kın lık duy ma dı ğı in san lar la bir lik te ol mak tan,

hem de ya la nı nın an la şıl ma sın dan kork tu ğu için, ta vır la rı da ra -

hat ve do ğal ol maz. Ko nuş ma sı, se si, otu ru şu son de re ce kont -

rol lü olur. Ka sıl mak tan do la yı se si za yıf çı kar, göz le ri kü çü lür.

Kar şı sın da ki in san la ra kor ku, çe kin me ile ba kar. Göz le rin de

sa mi mi yet siz li ği, gü ven siz li ği ve te dir gin li ği bel li olur. 

Ya lan cı lı ğı huy edin miş ki şi ler de za man za man ya lan anın da

aşı rı sa kin lik gö rül se de, bir çok in san ya lan söy le di ğin de he ye -

can la nır, el le ri ter ler. Hu zur suz ta vır lar gös te rir. Sa kin, hu zur -

lu, ru hu din gin bir in sa nın ha li ol maz. Ya lan söy ler ken sü rek li

ola rak göz le ri ni ka çı rır, kar şı sın da ki in sa nın göz le ri ne ba ka maz.

An cak ka ça mak ba kar ve ya ka la ba lık bir yer de ise, ken di ni baş -

ka la rı nın ar ka sın da giz le me ye ça lı şır. Ya la nı nın or ta ya çık ma -

sın dan, göz le ri nin ken di si ni ele ver me sin den ka çı nır. 
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Al lah Hud Su re si'nde ki bir aye tin de sa mi mi yet siz in san la rın

bu şe kil de ken di le ri ni giz le me ye ça lış tık la rı nı şöy le bil di rir:

Ha be ri niz ol sun; ger çek ten on lar, on dan giz len mek
için gö ğüs le ri ni bü ker (Hak'tan ka çı nıp yan çi zer)ler.
(Yi ne) Ha be ri niz ol sun; on lar, ör tü le ri ne bü rün dük -
le ri za man, O, giz li tut tuk la rı nı da, açı ğa vur duk la rı -
nı da bi lir. Çün kü O, si ne le rin özün de sak lı du ra nı bi -
len dir. (Hud Su re si, 5)

Ba zı kim se ler ya lan söy le dik le rin de göz se yir me si, ye re bak -

ma, sü rek li ayak la rı nı sal la ma, ba şı nı sal la ya rak ko nuş ma gi bi be -

lir ti ler de olur. Bu tür tik le rin ve ya dav ra nış la rın te me lin de ise,

ya lan söy le yen ki şi nin sa mi mi yet siz li ği, ken di sah te kar lı ğı nı bil -

di ği için duy du ğu te dir gin lik ve hu zur suz luk yat mak ta dır. 
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YA LAN CI İN SA NIN
KA YIP LA RI

Ya lan cı in san, ço ğu za man çev re sin de ki le ri al dat mak ve

böy le ce ken di si ne ba zı çı kar lar sağ la mak ama cın da dır. Ço ğu

za man da ya lan söy le ye rek kur naz lık yap tı ğı nı zan ne der. Oy sa,

ya lan cı, ya la nı ile bin ler ce in sa nı al da ta bil se da hi, da ima ka yıp

için de dir. An cak, ya lan cı in san bu ger çe ği gö re mez; sa de ce o

an ya la nı ile el de et ti ği ge çi ci ka zan cı he sa ba ka tar ve bun dan

do la yı kar da ol du ğu nu zan ne der. Dış tan ba kıl dı ğın da ger çek -

ten de bir men fa at sağ la mış ola bi lir. Ön ce de be lirt ti ği miz gi bi

hiç bir ra hat sız lı ğı ol ma dı ğı hal de bir iş ten kaç mak için ya lan

söy le ye bi lir. Ör ne ğin "be lim ağ rı yor, si ze yar dım ede mem" di -

ye rek bir eş ya nın ta şın ma sı işi ni baş ka la rı na bı rak mış ola bi lir. 

Bu ra da ken din ce ze ki ce bir tak tik le fi zik sel bir yor gun luk -

tan kur tul muş tur. O an için bu bir ya rar ola rak gö rü ne bi lir

ama in sa nın son suz ya şa mı için bu as lın da bir za rar dır. Ya lan la

dün ya da el de et ti ği bu bir kaç da ki ka lık din len me ve ya iş ten

kaç ma o ki şi nin ahi ret te ken di si için fay da sağ la ya cak bir ec ri

kay bet me si ne ne den ol muş tur ve as lın da ona son su za dek sü -

re cek bir za rar ge tir miş tir. Ne var ki, akıl sız ol du ğu için bu nu

he sap la yıp an la ya maz. Her ya lan cı, mut la ka hem dün ya da hem

de ahi ret te bü yük ka yıp lar ya şar. Al lah bir aye tin de, böy le in -

san lar için şu şe kil de bu yur muş tur:
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(Hem de) Yer yü zün de bü yük lük tas la ya rak ve kö tü lü -
ğü ta sar la yıp dü zen le ye rek. Oy sa hi le li dü zen, ken di
sa hi bin den baş ka sı nı sa rıp-ku şat maz. Ar tık on lar ön ce -
ki le rin sün ne tin den baş ka sı nı mı göz le mek te dir ler?
Sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir de ği şik lik bu la -
maz sın ve sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir dö nü -
şüm de bu la maz sın. (Fa tır Su re si, 43)

Ya lan cı, in san la rı al dat mak, ken di ni te mi ze çı kar mak, çı kar -

la rı nı ko ru mak için tu zak ku rar, an cak bu nun so nu cun da ken -

di tu za ğı na ken di si dü şer ve bir çok şe yi kay be der. Ya lan söy -

le yen in san la rın uğ ra dık la rı ka yıp lar dan ba zı la rı şöy le dir:

Çev re sin de ki le rin gü ve ni ni kay bet me si: Her ya lan cı

enin de so nun da ken di si ni ele ver di ği için, çev re sin de ki le rin gü -

ve ni ni ve say gı sı nı kay be der. Doğ ru söy le di ği söz le ri ne da hi ar -

tık şüp he ile ba kı lır. Bu kim se le re hiç bir şey ema net edil mez,

kim se ya lan cı ile ti ca ret yap mak is te mez. Hiç bir za man ger çek

ve sa mi mi bir dost bu la maz. Her kes ona kar şı tem kin li dav ra -

nır. İmam Ga za li ya lan için: "Bü yük gü nah la rın ana la rın dan dır."

de miş  ve şöy le de vam et miş tir: "Ki şi ya lan cı bi li nir se sö zü ne gü -

ven kal maz, göz ler den dü şer, na zar lar da de ğer siz olur. Ya la nın çir -

kin li ği ni an la mak is ter sen, baş ka la rı nın ya la nı nın çir kin li ği ne bak,

nef sin on dan ne ka dar nef ret du ya cak gör, ya la nı nın sa hi bi ni ne ka -

dar is tih kar ede ce ği ne, söy le ye ce ği ya la nı nı ne ka dar çir kin bu la ca -

ğı na dik kat et..." 8

Ken di si ne olan say gı ve gü ve ni ni kay be der: Ya lan cı

in san, ah lak sız lı ğı nın far kın da ol du ğu için ken di si ni de kö tü ve

de ğer siz gö rür. Bun dan do la yı ken di si ne say gı duy maz, gü ven -

siz olur. Çev re sin de ki le rin ken di si ne ba kış açı sı nı da bil di ği için
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ezik ve komp leks li bir ta vır için de olur. Bu nu bir yan dan da

kur naz lık ve ken din den emin lik le giz le me ye ça lı şa rak büs bü tün

iti ci bir ta vır içi ne gi rer. 

Ya la nı her or ta ya çık tı ğın da kü çük dü şer: Ya lan cı in -

san ya la nı her or ta ya çık tı ğın da kü çük du ru ma dü şer. Ken di si -

ni yü celt mek, ki bi ri ni ko ru mak is ter ken, ta ma men aşa ğı lık bir

ka rak ter gös te rir ve bu nu çev re sin de ki her kes gö rür.

Peygamber Efendimiz (sav)'in de be lirt ti ği gi bi "Ya lan cı hep ken -

di ni al çalt ma ya ya lan söy ler." 9

İmam Rab ba ni ise ya lan cı la rın düş tü kleri du ru mu şöy le izah

et miş tir:

"İs ra Su re si nin 84. aye tin de me alen "Her kes ken di ne uy gun işi

ya par" buy rul du. Ya ni ki şi nin işi ve sö zü, ken di nin ay na sı dır. Al -

çak la rın söz le ri ne iyi ve ya kö tü kar şı lık ta bu lun ma mak da ha

iyi dir. Ya la nın so nu gel mez. On la rın bir bi ri ni tut ma yan söz le ri,

ken di le ri ni re zil et me ye ye ti şir..." 10

Vic da nı hep ra hat sız olur: Ya lan söy le mek in sa nın vic -

da nın da bü yük bir hu zur suz luk ya ra tır. Hep bir en di şe için de

olur. Al lah'ın ya sak la dı ğı bir şe yi yap mak tan do la yı sü rek li iç hu -

zur suz lu ğu ile ya şar lar.

Ya lan cı la rın akıl sız lı ğı, söy le dik le ri ya la nın on la ra ge ti re ce ği

so nuç la rı dü şü ne me me le rin den de ko lay ca an la şı la bi lir, Şöy le ki; 

1. Ya lan söy le ye rek Al lah'ın kar şı sı na çı kar dı ğı bir de ne me -

de ba şa rı sız ol muş tur. 

2. Muh te me len se vap ka za na ca ğı ha yır lı bir iş ten ge ri kal mış tır.

3. Ço ğu za man dün ya da pe şin de ol du ğu ma kam-mev ki-bü -

yük lük gi bi sı fat la rı da hi ze de len miş tir.

4. Ve en önem li si son su za ka dar ka la ca ğı ahi ret ha ya tı nı

teh li ke ye at mış tır.
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Oy sa in san, ken di ni kü çük dü şür mek uğ ru na doğ ru yu söy -

le se, ma kam edin me ve bü yük len me id di ası ol ma dı ğı nı or ta ya

ko ya cak tır. Üs te lik ha ta sı nı ka bul ede rek aciz li ği ni be lirt ti ği için

de ken di si ne şef kat ve gü ven du yul ma sı na ve si le ola cak tır.

Bun la rın ya nı sı ra Al lah'tan kork tu ğu için vic da nı nın se si ne

ce vap ve re rek şey ta nı nı mağ lup et miş ola cak, ya lan la rı nın ar -

dın dan ya şa ya ca ğı vic da ni sı kın tı ve kar ma şa dan kur tu la cak tır. 

El bet te en bü yük ka zan cı da, Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka za na -

rak, bü yük bir kur tu luş olan cen ne te ya kın laş ma sı ola cak tır.

Ya lan cı lık ta ıs rar eden le rin asıl bü yük kay bı ahi ret te ola cak -

tır. Dün ya da ki kü çük men fa at le ri, an lık zevk le ri için Al lah'ın sı -

nır la rı nı ta nı ma yan, ya lan söy le ye rek ve bu nu önem siz sa ya rak

ha ra ma gi ren ler, ahi ret te bu nun kar şı lı ğı nı ce hen nem aza bı ile

al mak tan kor kup sa kın ma lı dır lar. Her gü nah kar ken di aley hin -

de gü nah ka za nır ve hiç kim se ye bir za rar ve re mez. Ya lan cı nın

da her ya la nı ken di aley hi ne dö ner. Al lah Ku ran'da bu ko nu da

şu ayet le ri bil dir miş tir:

Kim bir gü nah ka za nır sa, o an cak ken di nef si aley hin -
de onu ka zan mış tır. Al lah, bi len dir, hü küm ve hik -
met sa hi bi dir. (Ni sa Su re si, 111) 

(Söz de) Al lah'ı ve iman eden le ri al da tır lar. Oy sa on -
lar, yal nız ca ken di le ri ni al da tı yor lar ve şu urun da de ğil -
ler. Kalp le rin de has ta lık var dır. Al lah da has ta lık la rı nı
art tır mış tır. Ya lan söy le mek te ol duk la rın dan do la yı,
on lar için acı bir azab var dır. (Ba ka ra Su re si, 9-10)

Kim sa lih bir amel de bu lu nur sa, ken di le hi ne dir, kim
de kö tü lük eder se, o da ken di aley hi ne dir. Se nin Rab -
bin, kul la ra zul me di ci de ğil dir. (Fus si let Su re si, 46)
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YA LAN CI NIN SİN Sİ Lİ Ğİ

Ya lan cı, sa mi mi yet siz ol du ğu için, is te di ği şey le ri hep do -

lam baç lı yol lar dan, sin si lik le el de eder. Sin si in sa nın her han gi -

bir tav rı dı şa rı dan za rar sız hat ta fay da lı bi le gö rün se, as lın da o

an da ken di çı ka rı için bir he sap ve plan için de olur, ço ğun luk -

la iç ten pa zar lık lı dav ra nır. Dav ra nış la rı ve söz le ri hiç bir za man

sa mi mi, iç ten dü şün ce le ri ni yan sıt maz. 

Sinsi, içten pazarlıklı, yalancı kişilere, Kuran'da verilen

örneklerden biri Firavun'dur. Hz. Musa (as) ve kardeşi Hz.

Harun (as), Mısır halkını uyardıklarında Firavun onlara karşı

çıkmış, onları ve müminleri öldürmekle tehdit etmiş ve

müminleri türlü işkencelere uğratmıştır. Firavun bu zulmünü

ise kendince masum bir kılıfla örtmeye çalışarak, tüm bunları

halkının iyiliği için yaptığını söylemiştir. Firavun'un Kuran'da

bildirilen sözleri şöyledir:

Fi ra vun de di ki: "Bı ra kın be ni, Mu sa'yı öl dü re yim de
o (git sin) Rab bi ne yal va rıp-ya kar sın. Çün kü ben, si zin
di ni ni zi de ğiş tir me sin den ya da yer yü zün de fe sat çı -
kar ma sın dan kor ku yo rum." (Mü min Su re si, 26)

Ayet te gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun Hz. Musa (as)'ı, Al lah'a ve di -

ne kar şı ol du ğu için öl dür mek is te di ği ni açık açık söy le me mek -

te, an cak in ka rı na, kö tü ah la kı na ve za lim li ği ne, ken din ce ma -

su ma ne bir kı lıf ört me ye ça lış mak ta dır. Fi ra vun'un id di ası, in -
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san la rı fe sat tan ve ya din le ri ni kay bet mek ten kur tar mak tır.

Ger çek te ise Fi ra vun'un böy le bir ama cı yok tur, bi la kis fe sa dın

kay na ğı ve di ne düş man olan ken di si dir. 

Sin si in san lar da ay nı Fi ra vun ör ne ğin de ol du ğu gi bi ken di -

le ri ni ol duk la rın dan fark lı bi ri gös te re rek, da ima kö tü lük ve ha -

in lik dü şü nür ler. Sin si lik bu gi bi in san la rın gün için de ki sı ra dan

dav ra nış la rın da da gö rü le bi lir. Söz ge li mi sin si in san la rın bir

özel li ği in san la rı giz li den giz li ye kız dır ma yön tem le ri kul lan ma -

la rı dır. Ge nel lik le böy le in san lar ze ki de ol duk la rı için bun la rı

hep iyi lik, ma su mi yet mas ke si al tın da ya pa rak ken di le ri ni ele

ver me me ye özen gös te rir ler. An cak ze ki ol ma la rı na rağ men

akıl sız ol duk la rı için ah lak sız lık la rı he men far k e di lir. Sev gi ve

say gı kay be der, iti ci in san lar olur lar. 

Ör ne ğin sin si in san iş ye rin de ki ma sa sın da dur ma sı nı is te -

me di ği, da ğı nık lık ola rak gör dü ğü ba zı şey le ri alıp bir baş ka ki -

şi nin ma sa sı na bı ra kır. Bu nu ya par ken de san ki o ki şi ye bir he -

di ye ve ri yor muş, ona iyi lik ya pı yor muş gi bi dav ra nır. Oy sa

ama cı o ki şi ye iyi lik te bu lun mak de ğil, da ğı nık lı ğı nı bir yer le re

kal dı ra bil mek te dir. Özel lik le de di ğer ki şi ti tiz ve top lu bi ri ise,

bir yan dan da ona da ğı nık lık bı ra ka rak onu kız dı ra ca ğı nı dü şü -

nür. An cak bu nu bir he di ye ve ri yor eda sıy la ya pa ca ğı ve ya "işi -

ne ya rar di ye dü şün düm" di ye rek ve re ce ği için kar şı ta ra fın

ken di si ne iti raz et me si ni de en gel le miş olur. 

Sin si in san ken di si ne zor ge len iş le ri ba şın dan sav ma ko nu -

sun da da hep iç ten pa zar lık lı plan lar ya par. Ör ne ğin bir ar ka -

da şı ken di sin den yar dım is te di ğin de, "be nim ken di iş le rim var,

yar dım ede mem" der. An cak za man için de ar ka da şı nın ne ka -

dar yo rul du ğu nu ve ken di si nin bir işi yok ken onun ol duk ça

zah met al tın da kal dı ğı nı far k e der. Bu yi ne vic da nı nı ha re ke te

ge çir mez, an cak bu se fer mü dü rü nün ve ya di ğer ki şi le rin ken -
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di si ne ne den ona yar dım et me di ği ni so ra cak la rı nı dü şü ne rek,

iş le rin bit me si ne ya kın son an da yar dım eder. Ve ya mü dü rü ne

gi de rek "ar ka da şı mın çok işi var, ye tiş ti re mi yor, iş ler ak sa ya -

cak, ben ona yar dım ede yim" di ye rek, ar ka da şı nın muh te mel

bir şi ka ye ti ne kar şı ön lem al mış olur. Çün kü, o ki şi şi ka yet te

bu lun du ğun da, ken di si nin yar dım cı ol mak için ta lep te bu lun du -

ğu söy le ne cek, ve sin si ki şi ken din ce ken di ni ko ru muş ola cak -

tır. Ger çek ten de dik kat le ta kip edil me di ğin de ço ğu za man sin -

si ki şi ken di ni ele ver me ye bi lir. An cak, sin si ah lak bir sü re son -

ra ken di ni bel li eder, o in sa nın ge nel tav rı na, üs lu bu na, yüz ifa -

de si ne ka dar yan sır. O ki şi de bir iti ci lik, sa mi mi yet siz lik ve ka -

ba lık oluş tu rur. 

Sin si ki şi ken di is tek le ri doğ rul tu sun da in san la rı yön len dir -

me yön te mi ni de kul la nır. Söz ge li mi bir kaç ar ka daş ile bir ye -

re git mek için bi ra ra ya gel di ğin de, ken di is te di ği ye re gi de bil -

mek için ra hat lık la ya lan söy ler. Ar ka daş la rı nın is te di ği yer ler

hak kın da ya lan söy le ye rek kö tü le yi ci ko nuş ma lar ya pa bi lir. 

Ve ya sin si ki şi, ye mek is te me di ği, ta dı nı be ğen me di ği bir ye -

me ği baş ka sı na öve rek ik ram ede bi lir. Gö rü nüş te ne za ket li bir

dav ra nış ta bu lun mak ta ve ye mek ik ram et mek te dir. Oy sa,

ama cı ya lan söy le ye rek o ye mek ten kur tul mak tır. 

İş  bö lü mü ya par ken ken di si ne gö rü nür de çok gö rü nen ama

ger çek te çok da ha ha fif olan iş le ri alır. Böy le ce ilk ba kış ta çok

fe da kar gi bi gö rü nür, ama as lın da adil bir pay la şım yap ma mış,

fe da kar lık yap mak ye ri ne ben cil dav ran mış tır. 

Sin si ve ya lan cı in san gün için de böy le kü çük çı kar la rın pe -

şin de olur. Bel ki bir kaç sa at li ği ne ba zı men fa at ler sağ lar, her -

kes ça lı şır ken otu rur, ken di işi ni yap tı rır, ken di is te di ği ye re gi -

der. An cak, ger çek te hiç bir ka zanç sağ la maz, ak si ne çok

önem li şey ler kay be der. Her şey den ön ce ne ka dar ze ki ve
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kur naz olur sa ol sun Al lah böy le ki şi le rin akıl cı dav ra nış lar da

bu lun ma sı na izin ver mez. Böy le bir in san se vim li li ği ni, gü zel li ği -

ni, sı cak lı ğı nı kay be der, çok so ğuk, iti ci, se vim siz bir in san olur.

Al lah, böy le akıl sız ve men fa at pe rest in san la rın üze ri ne bir pis -

lik kı lar. Al lah bu nu bir aye tin de şöy le bil di rir:

Al lah'ın iz ni ol mak sı zın, hiç kim se için iman et me
(im ka nı) yok tur. O, akıl er di re me yen le rin üze ri ne iğ -
renç bir pis lik kı lar. (Yu nus Su re si, 100)

Ay rı ca bu in san, böy le bir du ru ma düş tü ğü nün ve dı şa rı dan

ak var yum da ki ba lık gi bi açık ve net ola rak far k e dil di ği ni an la -

ya maz. Da ha da önem li si Al lah'ın rı za sı nı, rah me ti ni ve cen ne -

ti ni kay be de bi lir. Dün ya da ki çok kü çük çı kar la rı için ahi ret te ki

son suz mut lu lu ğu, ra ha tı, hu zu ru ve ta hay yül da hi ede me ye ce -

ği gör kem de ki ni met le ri gö zar dı et miş olur. Al lah, ahi ret ten

na si bi ol ma yan lar için Ku ran'da şöy le bu yur muş tur:

... İn san lar dan öy le si var dır ki: "Rab bi miz, bi ze dün -
ya da ver" der; onun ahi ret te na si bi yok tur. (Ba ka ra
Su re si, 200)
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KU RAN'DA BİL Dİ Rİ LEN
YA LAN CI LAR

İki yüz lü Ya lan cı lar: Mü na fık lar

Mü na fık lar, Al lah'ın Ku ran'da iki yüz lü lük le riy le ta nıt tı ğı bir

in san top lu lu ğu dur. Mü na fık la rın en önem li özel lik le rin den bi -

ri ya lan cı lık tır. Mü na fık, Al lah'a ve Re su lü ne iman et me di ği hal -

de, iman et ti ği ni söy ler. Mü min le ri sev me di ği hal de, on la rı sev -

di ği ni, ölün ce ye ka dar on lar dan ay rıl ma ya ca ğı nı id dia eder. Çı -

kar la rı ilk ze de len di ği an da mü min le ri ter k e de ce ği ni bil di ği

hal de, her zor luk ta ve her ko şul da mü min le rin ya nın da ola ca -

ğı na da ir ye min da hi eder. Pey gam ber Efen di miz (sav) "Ya lan

söy le mek ni fak ka pı la rın dan bir ka pı dır."11 di ye rek bu ger çe ğe

dik kat çe ker. Ni fak; iki yüz lü lük, din de ri ya, Müs lü man gö rün -

dü ğü hal de inan ma mak, ya ni mü na fık lık de mek tir. 

Pey gam be ri mi z (sav)'in de be lirt ti ği gi bi ya lan ni fa ka, ya ni

mü na fık lı ğa bir ka pı açar. 

Mü na fık lık ile ya lan cı lık hak kın da sa ha be ler den Ha san-i Bas -

ri şöy le der: 

"Şöy le de ni le ge li yor du: İçin ve dı şın, söz le rin ve iş le rin, gi riş ve

çı kış la rın bir bir le rin den fark lı lı ğı mü na fık lık tan bir bö lüm dür.

Mü na fık lı ğın otur tul du ğu te mel, ya lan dır."12
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Ör ne ğin ayet ler de Al lah mü na fık la rın mü min le re yar dım

va adin de bu lun duk la rı nı bil di rmek te, an cak mü min le ri on la rın

ya lan söy le dik le ri ko nu sun da da şöy le uyar mak ta dır:

Mü na fık lık eden le ri gör mü yor mu sun ki, Ki tap Eh lin -
den in kar eden kar deş le ri ne der ler ki: "An dol sun,
eğer siz (yurt la rı nız dan) çı ka rı la cak olur sa nız, mut la -
ka biz de si zin le bir lik te çı ka rız ve si ze kar şı olan hiç
kim se ye, hiç bir za man ita at et me yiz. "Eğer si ze kar -
şı sa va şı lır sa el bet te si ze yar dım ede riz." Oy sa Al lah,
şa hid lik et mek te dir ki on lar, ger çek ten ya lan cı dır lar. 
An dol sun, (yurt la rın dan) çı ka rı la cak olur lar sa on lar -
la bir lik te çık maz lar. On la ra kar şı sa va şı lır sa da, ken -
di le ri ne yar dım da bu lun maz lar; yar dım et se ler bi le
(ar ka la rı na) dö nüp-ka çar lar. Son ra ken di le ri ne yar -
dım edil mez. (Haşr Su re si, 11-12)

Mü na fık la rın bir di ğer ya lan cı lı ğı da, yap tık la rı ha in lik ler için

ya lan ma ze ret ler uy dur ma la rı dır. Al lah bir baş ka ayet te mü na -

fık la rın bu tav rı nı şöy le haber vermektedir:

Be de vi ler den ge ri de bı ra kı lan lar, sa na di ye cek ler ki:
"Bi zi mal la rı mız ve ai le le ri miz meş gul et ti. Bun dan
do la yı bi zim için mağ fi ret di le." On lar, kalp le rin de
ol ma yan şe yi dil le riy le söy lü yor lar. De ki: "Şim di
Al lah, si ze bir za rar is te ye cek ya da bir ya rar di le ye -
cek ol sa, si zin için Al lah'a kar şı kim her han gi bir şey -
le güç ye ti re bi lir? Ha yır, Al lah yap tık la rı nı zı ha ber
alan dır." (Fe tih Su re si, 11)

Mü na fık la rın bir di ğer özel li ği ise "ya la na ku lak tut ma la rı -

dır". Bu in san lar ya lan söz le re iti bar eder, ya lan söz le ri, uy dur -

ma olay la rı kul la na rak fit ne çı kar ma ya ça lı şır lar. Al lah, Ku -

ran'da mü na fık la rın bu özel li ği ni şöy le bil dir miş tir:
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Ey pey gam ber, kalp le ri inan ma dı ğı hal de ağız la rıy la
"İnan 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. Al lah,
ki min fit ne(ye düş me)si ni is ter se, ar tık onun için sen
Al lah'tan hiç bir şe ye ma lik ola maz sın. İş te on lar,
Al lah'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 azab var dır. On lar, ya la na ku lak tu tan lar dır, ha -
ram yi yi ci ler dir. Sa na ge lir ler se ara la rın da hük met
ve ya on lar dan yüz çe vir. Eğer on lar dan yüz çe vi re -
cek olur san, sa na hiç bir şey le ke sin ola rak za rar ve -
re mez ler. Ara la rın da hük me der sen ada let le hük -
met. Şüp he siz, Al lah, ada let le hü küm yü rü ten le ri se -
ver. (Ma ide Su re si, 41-42)

Mü na fık lar mü min le re ya lan söy le dik le ri için ken di le ri ni on -

lar dan üs tün zan ne der ler ve mü min le ri al dat tık la rı nı zan ne de -

rek se vi nir ler. Oy sa, bu on la rın ne ka dar akıl sız ve ba si ret siz

ol duk la rı nın bir de li li dir. Çün kü on lar iki yüz lü lük le ri ni in san lar -

dan giz le se ler bi le Al lah'tan giz le ye mez ler. Ay rı ca on la rın ken -

di le ri ni din dar gös ter me le ri mü min le re hiç bir za rar ver mez.

Her ke sin di ni ken di si ne dir. Mü na fık hem din siz li ğin den do la yı

hem de iki yüz lü lü ğü için ce hen nem aza bı ile kar şı lık gö re cek -

tir; ve bu ne den le asıl kü çük dü şen, aşa ğı la nan ve alay edi le cek

du rum da olan ken di si dir. Al lah, Ba ka ra Su re si'nde mü na fık la rın

bu akıl sız lık la rı nı şö yle haber vermektedir:

İman eden ler le kar şı laş tık la rı za man: "İman et tik"
der ler. Şey tan la rıy la baş ba şa kal dık la rın da ise, der ler
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ki: "Şüp he siz, si zin le be ra be riz. Biz (on lar la) yal nız ca
alay edi yo ruz."
(Asıl) Al lah on lar la alay eder ve taş kın lık la rı için de
şaş kın ca do laş ma la rı na (bel li bir) sü re ta nır.
İş te bun lar, hi da ye te kar şı lık sa pık lı ğı sa tın al mış lar -
dır; fa kat bu alış ve riş le ri bir ya rar sağ la ma mış; hi da -
ye ti de bul ma mış lar dır. (Ba ka ra Su re si, 14-16)

Hz. Yusuf (as)'ın kardeşleri 

Ku ran'da ya lan cı lık la rı an la tı lan in san lar dan bir kıs mı da Hz.

Yusuf (as)'ın kar deş le ri dir. Hz. Yusuf (as)'ın kar deş le ri hem ya -

lan cı hem de if ti ra cı dır lar. Ay rı ca ya lan cı ol duk la rı hal de sü rek -

li ye min de et mek te dir ler.

Hz. Yusuf (as)'ın kardeşleri, onu kıskandıkları için öldürme-

ye karar vererek çirkin bir plan yapmışlar ve bu planları için

babalarından kardeşlerini kendileri ile göndermesini istemiş-

lerdir. Babaları olan Hz. Yakup (as)'ın tereddüt ettiğini görün-

ce de, onu koruyacaklarına dair and içmişlerdir. Oysa, daha en

baştan planları Hz. Yusuf (as)'ı korumak değil, öldürmektir.  

Önce babalarına kardeşlerinin kendileriyle gelmesini iste-

diklerini söylemişler ve onu çok iyi koruyacaklarına dair söz

vermişlerdir. Bunların hepsi, Hz. Yusuf (as)'ı öldürmek için

kurdukları tuzağın bir parçasıdır. Hz. Yusuf (as)'ın kardeşleri-

nin Kuran'da bildirilen yalanları sırasıyla şöyledir: 

On lar şöy le de miş ti: "Yu suf ve kar de şi ba ba mı za biz -
den da ha sev gi li dir; oy sa ki biz, bir bi ri ni pe kiş ti ren bir
top lu lu ğuz. Ger çek te ba ba mız, açık ça bir şaş kın lık
için de dir." (Yu suf Su re si, 8)

Hz. Yakup (as)'ın Hz. Yusuf (as)'ı daha çok seviyor olma-

sından dolayı yanıldığını söylemeleri bir yalandır. Çünkü, onlar
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da mutlaka Hz. Yusuf (as)'ın kendilerinden çok daha üstün

ahlaklı ve sevilmeye daha layık olduğunun farkındadırlar. 

Öl dü rün Yu suf'u ve ya onu bir ye re atıp-bı ra kın ki ba ba -
nı zın yü zü yal nız ca si ze (dö nük) kal sın. On dan son ra da
sa lih bir top lu luk olur su nuz. (Yu suf Su re si, 9)

Kar deş le ri ni öl dür dük ten son ra sa lih bir top lu luk ola ma ya -

cak la rı nı hep si bil mek te dir. An cak, bi ri böy le bir ya lan söy le -

dik ten son ra hep si bu nu ka bul ede rek, ya pa cak la rı ah lak sız lı ğı

ve za lim li ği ma sum gös ter mek is te mek te dir ler. Ay rı ca, gö rü -

nür de ba ba la rı nın sev gi si için bu nu ya pı yor gö rün mek te dir ler.

Bu da bir ya lan dır, çün kü kar deş le ri ni öl dü re bi le cek ah lak ta

olan in san lar ger çek sev gi den an la maz lar ve böy le bir ta lep le -

ri de ol maz. On lar sa de ce kıs kanç lık ve re ka bet yü zün den kar -

deş le ri ni öl dür mek is te mek te dir ler. 

(Bu ka ra ra var dık tan son ra) "Ey Ba ba mız," de di ler.
"Sa na ne olu yor, Yu suf'a kar şı bi ze gü ven mi yor sun?
Oy sa ger çek te biz, onun iyi li ği ni is te yen le riz." "Sen
onu ya rın bi zim le gön der, gön lün ce gez sin, oy na sın. El -
bet te biz onu ko ru yup-gö ze ti riz." (Yu suf Su re si, 11-12)
De di ler ki: "An dol sun, biz, bir bi ri ni kol la yan bir top -
lu luk iken, kurt onu yer se, bu du rum da şüp he siz kay -
ba uğ ra yan (aciz) kim se ler olu ruz." (Yu suf Su re si, 14)

Yu ka rı da ki ayet ler de gö rül dü ğü gi bi ya lan cı lar ken di le ri ni

çok iyi ni yet li ve ma sum gös ter mek için bü yük bir ti tiz lik gös -

ter mek te dir ler. Amaç la rı nın kar deş le ri nin iyi li ği ol du ğu nu vur -

gu la mak ta ve onun gü ven li ği için te mi nat bi le ver mek te dir ler. 

Hz. Yusuf (as)'ın kar deş le ri yu ka rı da ki ayet ler de de gö rül -

dü ğü gi bi ye min ede rek ba ba la rı nı doğ ru söy le dik le ri ne, gü ve -

ni lir ol duk la rı na da ir ik na et me ye ça lış mış lar dır. Ve bu ya lan la -

rı  sa ye sin de kar deş le ri ni yan la rı na al mış lar ve onu bir ku yu nun
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de rin lik le ri ne at mış lar dır. Ge ri dön dük le rin de ise ken di le ri ni

suç suz gös ter mek için yi ne ya lan la ra baş vur muş ve sah te dü -

zen ler kur muş lar dır:

Ak şam üs tü ba ba la rı na ağ lar va zi yet te gel di ler. De -
di ler ki: "Ey Ba ba mız, ger çek şu ki, biz git tik, ya rı şı -
yor duk. Yu suf'u da yi ye cek le ri mi zin (ve ya eş ya mı zın)
ya nın da bı rak mış tık. Fa kat onu kurt ye miş. Ne var ki
biz doğ ru yu söy le sek bi le sen bi ze ina na cak de ğil sin."
Ve üze ri ne ya lan dan kan (sü rül müş) olan göm le ği ni
ge tir di ler. "Ha yır" de di. Nef si niz, si zi ya nıl tıp (böy le)
bir işe sü rük le miş. Bun dan son ra (ba na dü şen) gü zel
bir sa bır dır. Si zin bu dü züp-uy dur duk la rı nı za kar şı
(Ken di si’n den) yar dım is te ne cek olan Al lah'tır." (Yu -
suf Su re si, 16-18)

Ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi, Hz. Yusuf (as)'ın kar deş le ri

ya lan la rı nı ik na edi ci ha le ge ti re bil mek için ağ la mak ta dır lar. Ağ -

la mak, duy gu sö mü rü sü yap mak, ken di ni acın dır mak, saf gö -

rün mek, ya lan cı la rın en be lir gin tak tik le ri ara sın da dır. Bu şe kil -

de kar şı ta ra fı da ha ko lay ik na ede bi le cek le ri ni sa nır lar. Ay rı ca

"biz doğ ru yu söy le sek de sen bi ze inan maz sın" di ye rek duy gu

sö mü rü sü nü da ha da güç len dir mek te, ken di le ri ni hak sız lı ğa uğ -

ra mış gi bi gös ter me ye ça lış mak ta dır lar. Ya lan cı la rın sık lık la

baş vur du ğu bir baş ka tak tik de bu dur. 

Ya lan cı la rın bir baş ka me to du da ya lan la rı nı des tek le ye cek

sah te de lil ler oluş tur ma la rı dır. Her ya lan ve if ti ra da ge nel lik le

bir de sah te de lil olur. Bu ne den le, mü min le rin iman la rın dan

şüp he duy duk la rı ki şi le rin gös ter di ği de lil le ri dik kat li ce in ce le -

me le ri, ilk gö rü nü şe al da na rak ka rar ver me me le ri ge re kir. Ni -

te kim Hz. Yakup (as) ima nın dan kay nak la nan ak lı, ba si re ti ve

fe ra se ti ile oğul la rı nı çok iyi ta nı mak ta ve on la rın ge tir dik le ri
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sah te de li le al dan ma mak ta dır. Ağ la ma la rı na ve ken di le ri ni te -

mi ze çı kar ma ya ça lı şan ifa de le ri ne rağ men on la rın yap tık la rı

kö tü lü ğü de an la mış tır. 

Ku ran'da adı ge çen if ti ra cı lar

Ya lan cı la rın bir özel li ği de in san la ra if ti ra at ma la rı dır. 

Al lah Ku ran'da if ti ra cı lar için şöy le bil dir mek te dir:

Kim bir ha ta ve ya gü nah ka za nır da son ra bu nu bir suç -
su za yük ler se, ger çek ten o, böy le bir ya lan (büh tan)ı
ve apa çık bir gü na hı yük len miş tir. (Ni sa Su re si, 112)

Pey gam ber Efen di miz (sav) de, in san la rı le ke le mek için if ti -

ra da bu lu nan lar hak kın da şöyle bu yur muş lar dır:

"Hak sız ye re bir Müs lü ma nı le ke le mek için aley hin de bir sö zü

ya yan ki şi yi Al lah bu söz yü zün den kı ya met gü nü ken di si ni ce -

hen ne me at mak su re tiy le le ke ler." 13

Ku ran'da if ti ra cı lar hak kın da bir çok ör nek ve ril mek te dir.

- Hz. Yusuf (as)'a if ti ra da bu lu nan ka dın

Hz. Yusuf (as) kü çük ya şın dan iti ba ren Al lah'a gö nül den

bağ lı, Al lah'ın sı nır la rı nı ko ru yan tak va sa hi bi bir mü min dir. Kü -

çük yaş ta kar deş le ri nin ken di si ne bir tu zak kur ma la rı nın ne ti -

ce sin de, ba ba sın dan ve ai le sin den ay rıl mış, ve Mı sır lı bir azi zin

ya nın da ye tiş miş tir. 

Hz. Yusuf (as), dik kat çe ke cek ka dar gü zel bir in san dır. Ya -

nın da kal dı ğı azi zin eşi ise, Hz. Yusuf (as)'a il gi duy muş ve onun -

la gay ri meş ru bir iliş ki içi ne gir mek is te miş tir. An cak Yu suf

Pey gam ber (as) tak va sı ve Al lah kor ku su ne de niy le ka dı nın bu

is te ği ni red det miş tir. Ne var ki, ka dı nın ko ca sı gel di ğin de ka dın

Hz. Yu suf (as)'a if ti ra da bu lun muş ve onun ken di sin den mu rad
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al mak is te di ği ni söy le miş tir. Ka dı nın bu if ti ra sı so nu cu Hz.

Yusuf (as) zin da na atıl mış tır. Al lah Ku ran'da şöy le be lirt miş tir:

Evin de kal mak ta ol du ğu ka dın, on dan mu rad al mak
is te di ve ka pı la rı sım sı kı ka pa ta rak: "İs tek le rim se nin
için dir, gel se ne" de di. (Yu suf) De di ki: "Al lah'a sı ğı nı -
rım. Çün kü O be nim efen dim dir, ye ri mi gü zel tut -
muş tur. Ger çek şu ki, za lim ler kur tu lu şa er mez."
An dol sun ka dın onu ar zu la mış tı, -eğer Rab bi nin (zi -
na yı ya sak la yan) ke sin ka nıt (bur han)ını gör me sey di-
o da (Yu suf da) onu ar zu la mış tı. Böy le lik le Biz on dan
kö tü lü ğü ve fuh şu ge ri çe vir mek için (ona de lil gön -
der dik). Çün kü o, muh lis kul la rı mız dan dı.
Ka pı ya doğ ru iki si de koş tu lar. Ka dın onun göm le ği -
ni ar ka dan çe kip yırt tı. (Tam) Ka pı nın ya nın da ka dı -
nın efen di siy le kar şı laş tı lar. Ka dın de di ki: "Ai le ne
kö tü lük is te ye nin, zin da na atıl mak tan ve ya acı bir
azab tan baş ka ce za sı ne ola bi lir?"
(Yu suf) De di ki: "Onun ken di si ben den mu rad al mak
is te di." Ka dı nın ya kın la rın dan bir şa hid şa hit lik et ti:
"Eğer onun göm le ği ön ta raf tan yır tıl mış sa bu du -
rum da ka dın doğ ru yu söy le miş tir, ken di si ise ya lan
söy le yen ler den dir.
Yok eğer onun göm le ği ar ka dan çe ki lip-yır tıl mış sa,
bu du rum da ka dın ya lan söy le miş tir ve ken di si doğ -
ru yu söy le yen ler den dir."
Onun göm le ği nin ar ka dan çe ki lip-yır tıl dı ğı nı gör dü -
ğü za man (ko ca sı): "Doğ ru su, bu si zin dü ze ni niz den
(bi ri)dir. Ger çek ten si zin dü ze ni niz bü yük tür" de di.
(Yu suf Su re si, 23-28)

Kadının iftiracı olduğu eşi ve çevresindekiler tarafından

bilinmesine rağmen, Hz. Yusuf (as) zindana atılmıştır. İftiracı
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kadın, iftirada bulunduğunu şehirdeki kadınlara açıkça anlat-

mıştır. Onlar da bu iftiraya ortak olmuşlar ve Hz. Yusuf (as)'ı

korumamışlardır. Allah bu durumu ayetlerde şöyle bildirir:

Şe hir de (bir ta kım) ka dın lar: "Aziz (Ve zir)'in ka rı sı
ken di uşa ğı nın nef sin den mu rad al mak is ti yor muş.
Öy le ki sev gi onun bağ rı na sin miş. Biz doğ ru su onu
açık ça bir sa pık lık için de gö rü yo ruz." de di.
(Ka dın) On la rın dü zen le ri ni işi tin ce, on la ra (bir da -
vet çi) yol la dı, otu rup da ya na cak la rı yer ler ha zır la dı
ve her bi ri nin eli ne (ön le rin de ki mey ve le ri soy ma la rı
için) bı çak ver di. (Yu suf'a da:) "Çık, on la ra (gö rün)"
de di. Böy le ce on lar onu (ola ğa nüs tü gü zel lik te) gö -
rün ce (in sa nüs tü bir var lık mış gi bi göz le rin de) bü -
yüt tü ler, (şaş kın lık la rın dan) el le ri ni kes ti ler ve:
"Al lah'ı ten zih ede riz; bu bir be şer de ğil dir. Bu, an -
cak üs tün bir me lek tir" de di ler.
Ka dın de di ki: "Be ni ken di siy le kı na dı ğı nız iş te bu dur.
An dol sun onun nef sin den ben mu rad is te dim, o ise
(ken di ni) ko ru du. Ve an dol sun, eğer o ken di si ne em -
ret ti ği mi yap ma ya cak olur sa, mut la ka zin da na atı la -
cak ve el bet te kü çük dü şü rü len ler den ola cak." (Yu -
suf Su re si, 30-32)

Cahiliye toplumlarında insanlar iftiralara, yalan ve dediko-

dulara, yalan olduğunu bildikleri halde, çıkarlarını zedeleme-

mek için ses çıkarmazlar. "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın'

şeklinde çirkin bir mantık ile hareket edip, adaletten yana tavır

koymazlar. Yukarıdaki ayetlerde de anlatılan olay, bunun açık

bir örneğidir. 

Ancak şu hiç unutulmamalıdır ki, Allah'ın yardımı her

zaman doğruların ve dürüstlerin yanındadır. Hz. Yusuf (as)

kendisine atılan iftira sonucunda zindana atılmıştır, ancak son-
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rasında, onun doğruluğu anlaşılmış ve Hz. Yusuf (as) Mısır'da

yönetici olarak Allah'ın nimetine kavuşmuştur.

- Hz. Yusuf (as)'a kar deş le ri nin at tı ğı if ti ra

Hz. Yusuf (as)'a atılan bir başka iftira ise kardeşlerinden gel-

miştir. Kardeşleri yıllar sonra Hz. Yusuf (as) ile karşılaştıkla-

rında onu tanımamışlar ve gıyabında onun hırsız olduğu yalanı-

nı söylemişlerdir. Bu yalandır ve kardeşleri ona duydukları kin-

den dolayı, onu öldü zannettikleri bir dönemde dahi ona iftira

atarak kinlerini ortaya çıkarmışlardır. Allah bu olayı Kuran'da

şöyle bildirir:

De di ler ki: "Şa yet çal mış bu lu nu yor sa, bun dan ön ce
onun kar de şi de çal mış tı." Yu suf bu nu ken di için de
sak lı tut tu ve bu nu on la ra açık la ma dı (ve için den):
"Siz da ha kö tü bir ko num da sı nız" de di. "Si zin düz -
mek te ol duk la rı nı zı Al lah da ha iyi bi lir." (Yu suf Su re -
si, 77)

- Mü min ka dın la ra atı lan if ti ra

Ku ran'da mü min ka dın la ra atı lan if ti ra la ra da dik kat çe kil -

mek te ve mü min le rin böy le bir if ti ra ile kar şı laş tık la rın da na sıl

bir ta vır gös ter me le ri ge rek ti ği bil di ril mek te dir. Bu ko nuy la il -

gi li ayet ler şöy le dir:

Doğ ru su, uy du rul muş bir ya lan la ge len ler, si zin içi -
niz den bir lik te dav ra nan bir top lu luk tur; siz onu ken -
di niz için bir şer say ma yın, ak si ne o si zin için bir ha -
yır dır. On lar dan her bir ki şi ye ka zan dı ğı gü nah tan
(bir ce za) var dır. On lar dan (if ti ra nın) bü yü ğü nü yük -
le ne ne ise bü yük bir azab var dır. (Nur Su re si, 11)
Na mus sa hi bi, bir şey den ha ber siz, mü'min ka dın la -
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ra (zi na su çu) atan lar, dün ya da ve ahi ret te la net len -
miş ler dir. Ve on lar için bü yük bir azab var dır. O gün,
ken di dil le ri, el le ri ve ayak la rı aleyh le rin de yap tık la -
rı na da ir şa hit lik te bu lu na cak lar dır. O gün, Al lah hak
et tik le ri ce za yı ek sik siz ve re cek tir ve on lar da
Allah'ın hiç şüp he siz hak ol du ğu nu bi le cek ler dir.
(Nur Su re si, 23-25)

Al lah mü min le re bir if ti ra sö zü ile kar şı laş tık la rın da bu söz -

le re or tak ol ma ma la rı nı, bu sö zün if ti ra ol du ğu nu söy le me le ri -

ni bil dir mek te dir. İn san la rın bü yük bir kıs mı de di ko du dan, ya -

lan ol du ğu nu bi le bi le san sas yon ola cak ha ber le ri din le mek ve

ak tar mak tan şey ta ni bir zevk alır lar. Al lah bu in san lar için şöy -

le bil di rir: 

On lar, ya la na ku lak tu tan lar dır, ha ram yi yi ci ler dir.
Sa na ge lir ler se ara la rın da hük met ve ya on lar dan yüz
çe vir. Eğer on lar dan yüz çe vi re cek olur san, sa na hiç -
bir şey le ke sin ola rak za rar ve re mez ler. Ara la rın da
hük me der sen ada let le hük met. Şüp he siz, Al lah, ada -
let le hü küm yü rü ten le ri se ver. (Ma ide Su re si, 42)

Al lah, Ken di si’n den kor kup sa kı nan akıl sa hi bi mü min le rin

tav rı nı ise Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

Onu işit ti ği niz za man, er kek mü'min ler ile ka dın
mü'min le rin ken di ne fis le ri adı na ha yır lı bir zan da
bu lu nup: "Bu, açık ça uy du rul muş if ti ra bir söz dür"
de me le ri ge rek mez miy di?
Ona kar şı dört şa hit le gel me le ri ge rek mez miy di?
Şa hit le ri ge tir me dik le ri ne gö re, ar tık on lar Al lah Ka -
tın da ya lan cı la rın ta ken di le ri dir.
Eğer Al lah'ın dün ya da ve ahi ret te si zin üze ri niz de
faz lı ve rah me ti ol ma say dı, içi ne dal dı ğı nız de di ko du -
dan do la yı si ze bü yük bir azap do ku nur du.

111Harun Yahya (Adnan Oktar)



O du rum da siz onu (if ti ra yı) dil le ri niz le ak tar dı nız ve
hak kın da bil gi niz ol ma yan şe yi ağız la rı nız la söy le di niz
ve bu nu ko lay san dı nız; oy sa o Al lah Ka tın da çok bü -
yük (bir suç)tür.
Onu işit ti ği niz za man: "Bu ko nu da söz söy le mek bi ze
ya kış maz. (Al lah'ım) Sen yü ce sin; bu, bü yük bir if ti ra -
dır" de me niz ge rek mez miy di? (Nur Su re si, 12-16)

Al lah ay rı ca mü min le re ima nın dan şüp he et tik le ri bir ki şi -

den ve ya iman sız bi rin den bir ha ber gel di ğin de onu et raf lı ca

araş tır ma la rı nı em ret mek te dir. Ak si tak dir de ya lan bir ha ber

ve ya if ti ra ile ma sum bir in sa na za rar ge le bi lir. Al lah'ın rah me -

ti ile böy le bir risk or ta dan kal dı rıl mış tır. 

Ey iman eden ler, eğer bir fa sık, si ze bir ha ber ge ti rir -
se, onu 'et raf lı ca araş tı rın'. Yok sa ce ha let so nu cu, bir
kav me kö tü lük te bu lu nur su nuz da, son ra iş le dik le ri -
ni ze piş man olur su nuz. (Hu cu rat Su re si, 6)

He lal ve ha ram lar uy du ran lar

Al lah'a kar şı söy le nen ya lan la rın en bü yük le rin den bi ri si in -

san la rın he lal ler ve ha ram lar uy dur ma la rı dır. Al lah bir ayet te

şöy le bil di rir:

Dil le ri ni zin ya lan ye re ni te len dir me si do la yı sıy la şu na
he lal, bu na ha ram de me yin. Çün kü Al lah'a kar şı ya -
lan uy dur muş olur su nuz. Şüp he siz Al lah'a kar şı ya lan
uy du ran lar kur tu lu şa er mez ler. (Nahl Su re si, 116)

Bazı kimseler dini olduğundan daha zor göstermek veya

kendilerini daha takva göstermek için helal olan şeyleri kendi-

lerine ve çevrelerine haram kılarlar. Oysa Allah helal ve haram

kıldığı şeylerin hepsini Kuran'da ve Peygamber Efendimiz

(sav)'in hadislerinde bildirmiştir.  
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Ki mi de, in san la rı sap tır mak için ha ram la rı çe şit li uy dur ma

se bep ler le he lal gi bi gös te rir ler. Bu in san lar bü yük bir so rum -

lu luk ala rak, ahi ret te he sa bı nı ve re me ye rek ce za lan dı rı la cak la -

rı bir şe ye yel ten mek te dir ler. Al lah Ku ran'da bu in san lar için

şöy le bu yu rur:

De ki: "Al lah'ın si zin için in dir di ği si zin bir kıs mı nı ha -
ram ve he lal kıl dı ğı nız rı zık tan, ha ber var mı? Söy ler
mi si niz?" De ki: "Al lah mı si ze izin ver di, yok sa Al lah
hak kın da ya lan uy du rup if ti ra mı edi yor su nuz?" (Yu -
nus Su re si, 59)

Oy sa ha ram ve he la lin kay na ğı Ku ran-ı Ke rim ve Pey gam -

be ri miz (sav)'in sün ne ti dir.

Al lah'a kar şı ya lan söy le yen ler

Ba zı in san lar din adı na bir çok ya lan lar uy du rur lar. Yu ka rı da

da sö z e dil di ği gi bi he lal le ri ha ram ha ram la rı he lal kı lar lar, ve -

ya din de ol ma yan şey le ri var gi bi gös te rir ler. Din de olan la rı da

din de yok muş gi bi ta nı tır lar. Al lah bu in san la rı Ku ran'da ce -

hen nem aza bı ile şöy le teh dit et miş tir. 

Al lah'a kar şı ya lan söy le yen den ve ken di si ne gel di -
ğin de doğ ru yu (Kur'an'ı) ya lan la yan dan da ha za lim
kim dir? Ka fir ler için ce hen nem de bir ko nak la ma ye -
ri mi yok? (Zü mer Su re si, 32)
Kı ya met gü nü, Al lah'a kar şı ya lan söy le yen le rin yüz -
le ri nin kap ka ra ol du ğu nu gö rür sün. Bü yük le nen ler
için ce hen nem de bir ko nak la ma ye ri mi yok? (Zü mer
Su re si, 60)
Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha za -
lim kim dir? İş te bun lar, Rab le ri ne su nu la cak lar ve şa -
hid ler: "Rab le ri ne kar şı ya lan söy le yen ler bun lar dır"
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di ye cek ler. Ha be ri niz ol sun; Al lah'ın la ne ti za lim le -
rin üze ri ne dir. Bun lar Al lah'ın yo lun dan en gel le yen -
ler ve on da çar pık lık ara yan lar dır. On lar, ahi re ti
ta nı ma yan lar dır. Bun lar, yer yü zün de (Al lah'ı) aciz
bı ra ka cak de ğil dir ve bun la rın Al lah'tan baş ka ve li le -
ri yok tur. Azab on lar için kat kat art tı rı lır. Bun lar
(hak kı) işit me ye güç ye tir mez ler di ve gör mez ler di
de. (Hud Su re si, 18-20)

Al lah'ın, din de ol ma yan şey le ri uy du ran la rın söy le dik le ri ne

yö ne lik Ku ran'da ver di ği ör nek ler den ba zı la rı şöy le dir:

Siz den ka dın la rı na "zı har"da bu lu nan lar (bil sin ler ki,
ka dın la rı) on la rın an ne le ri de ğil dir. An ne le ri, yal nız -
ca ken di le ri ni do ğu ran lar dır. Şüp he siz on lar, çir kin
ve ya lan söy le mek te dir ler. Ger çek ten Al lah, çok af -
fe den, çok ba ğış la yan dır. (Mü ca de le Su re si, 2)
"Bir ta kım uy dur ma ya lan lar için mi Al lah'tan baş ka
ilah lar is ti yor su nuz?" (Saf fat Su re si, 86)
Dik kat edin; ger çek ten on lar, düz dük le ri ya lan lar dan
do la yı der ler ki: "Al lah do ğur du." On lar, hiç şüp he -
siz, mu hak kak ya lan söy le yen ler dir. (Saf fat Su re si,
151-152)
(Bu Kur'an) "Al lah ço cuk edin di" di yen le ri uya rıp-
kor ku tur. Bu ko nu da ne ken di le ri nin, ne ata la rı nın
hiç bir bil gi si yok tur. Ağız la rın dan çı kan söz ne (ka -
dar da) bü yük. On lar ya lan dan baş ka sı nı söy le mi yor -
lar. (Kehf Su re si, 4-5)
Ki tap Eh lin den öy le si var dır ki, bir kan tar ema net
bı rak san onu sa na ge ri ve rir; öy le si de var dır ki, ona
bir di nar ema net bı rak san, sen, onun te pe si ne di ki -
lip dur ma dık ça onu sa na öde mez. Bu on la rın "üm -
mi ler (za yıf ve bil gi siz ler ve ya Ehl-i Ki tap ol ma yan -
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lar) ko nu sun da üze ri niz de bir yol (so rum lu luk) yok -
tur" de miş ol ma la rın dan dır. Oy sa ken di le ri (ger çe -
ği) bil dik le ri hal de Al lah'a kar şı ya lan söy le mek te -
dir ler. (Al-i İm ran Su re si, 75)
On lar dan öy le le ri var dır ki, dil le ri ni ki ta ba doğ ru
eğip bü ker ler, siz onu (bu okur gö rün dük le ri ni) ki -
tap tan sa na sı nız di ye. Oy sa o ki tap tan de ğil dir. "Bu
Al lah Ka tın dan dır" der ler. Oy sa o, Al lah Ka tın dan
de ğil dir. Ken di le ri de bil dik le ri hal de Al lah'a kar şı
(böy le) ya lan söy ler ler. (Al-i İm ran Su re si, 78)

Ba zı in san lar ise di ne gir me mek Al lah'ın yo lu na uy ma mak için

ya lan lar uy du rur lar. Bu in san lar için Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

İs lam'a çağ rıl dı ğı hal de, Al lah'a kar şı ya lan uy du ran -
lar dan da ha za lim kim dir? Al lah, za lim bir kav mi hi -
da ye te er dir mez. (Saff Su re si, 7)

Ki mi le ri de Al lah hak kın da ya lan lar söy ler ve Al lah'ı in san -

la ra fark lı ta nıt ma ya ça lı şır lar. Bu ko nu da dik kat edil me si ge re -

ken husus şu dur: Bu in san lar dan ba zı la rı Al lah'a inan dık la rı nı

söy lü yor da ola bi lir ler an cak ta vır ve ina nış la rı, ya şam şe kil le ri

ile Al lah'a iman et me dik le ri an la şıl mak ta dır. Ör ne ğin zor bir

du rum da he men Al lah'ın yar dı mın dan ümit ke ser ler. Ve ya baş -

la rı na bir şey gel di ğin de he men ada let siz lik le kar şı laş tık la rı nı

zan ne der, is yan kar olur lar. Oy sa Al lah'ı ge re ği gi bi ta nı yan bir

in san Al lah hak kın da hiç bir za man yan lış bir dü şün ce için de bu -

lun maz. Al lah, Ken di si hak kın da ya lan uy du ran lar için ayet ler -

de şöy le bil dir miş tir:

De ki: "Al lah hak kın da ya lan uy du rup if ti ra eden ler,
kur tu lu şa er mez ler." (Yu nus Su re si, 69)
Al lah'a kar şı na sıl ya lan uy du ru yor lar, bir bak. Bu,
apa çık bir gü nah ola rak ye ter. (Ni sa Su re si, 50)
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YA LA NI SA Mİ Mİ OLA RAK
İTİ RAF ET MEK AL LAH'A 
SA DA KA Tİ GÖS TE RİR

Da ha ön ce de sö z e dil di ği gi bi ya lan cı lık şey ta na sa da ka ti

gös te rir. Dü rüst lük ve ya ya la nı sa mi mi ola rak iti raf ede rek

doğ ru yu söy le mek ise in sa nın Al lah'a olan ita ati ni gös te rir. İn -

san, bir ha ta ya pa rak bir an şey ta na uyup yan lış bir söz söy le -

miş ola bi lir. An cak he men ar dın dan ha ta sı nı an la ya rak, ya la nı -

nı iti raf et ti ğin de, şey ta nın üze rin de ki et ki si ni kır mış, ona bağ -

lı lık gös ter me ye rek, Al lah'a olan bağ lı lı ğı nı ve Al lah'tan kor kup

sa kın dı ğı nı gös ter miş olur. 

Mü min, çı ka rı ze de len se da hi ke sin lik le dü rüst ol ma lı, boş

bu lu nup bir an için yan lış bir söz söy le se da hi mut la ka he men

ar dın dan doğ ru la rı açık la ma lı dır. Al lah bir aye tin de in sa nın

aley hin de da hi ol sa doğ ru la rı söy le me si ni em ret mek te dir:

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, Al lah için şa hid 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 kü Al lah 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 Al lah, yap tık la rı nız dan ha be ri olan dır.
(Ni sa Su re si, 135)
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Bir in sa nın ya la nı nı ve ya bir baş ka gü na hı nı iti raf ede rek,

Al lah'tan ba ğış lan ma di le me si ve bu gü na ha bir da ha gir me mek

üze re tev be ede rek söz ver me si, ona çok faz la gü zel lik ve ni -

met ka zan dı rır. Her şey den ön ce mü min Al lah'ın sev gi si ni ve

rah me ti ni ka zan mak için bu nu yap mak la yü küm lü dür. Ay rı ca

in sa nın böy le bir iti raf ta bu lu na rak, ha ta sı nı dü zelt me si onun

ki bi ri ni kı rar ve ona te va zu ge ti rir. 

Al lah Ku ran'ın bir çok aye tin de iş le di ği suç tan son ra, ha ta sı -

nı far k e de rek Al lah'a yö ne len ve tev be eden mü min le rin ör -

nek le ri ni ve rir. Bu, mü min için bir gü zel lik ve Al lah'ın rah me ti -

ni, cen ne ti ni ve rı za sı na ka zan ma ya bir ve si le dir. Bu ayet ler den

ba zı la rı şöy le dir:

Di ğer le ri gü nah la rı nı iti raf et ti ler, on lar sa lih bir
ame li bir baş ka kö tüy le ka rış tır mış lar dır. Umu lur ki
Al lah tev be le ri ni ka bul eder. Hiç şüp he siz Al lah, ba -
ğış la yan dır, esir ge yen dir. (Tev be Su re si, 102)
Kim kö tü lük iş ler ve ya nef si ne zul me dip son ra
Al lah'tan ba ğış lan ma di ler se Al lah'ı ba ğış la yı cı ve
mer ha met edi ci ola rak bu lur. (Ni sa Su re si, 110)
An cak kim iş le di ği zu lüm den son ra tev be eder ve
(dav ra nış la rı nı) dü zel tir se, şüp he siz Al lah onun tev -
be si ni ka bul eder. Mu hak kak Al lah, ba ğış la yan dır,
esir ge yen dir. (Ma ide Su re si, 39)
Ve 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le ri ya da ne fis le ri ne
zul met tik le ri za man, Al lah'ı ha tır la yıp he men gü nah -
la rın dan do la yı ba ğış lan ma is te yen ler dir. Al lah'tan
baş ka gü nah la rı ba ğış la yan kim dir? Bir de on lar yap -
tık la rı (kö tü şey ler de) bi le bi le ıs rar et me yen ler dir.
İş te bun la rın kar şı lı ğı, Rab le rin den ba ğış lan ma ve
için de ebe di ka la cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen -
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net ler dir. (Böy le) Ya pıp-eden le re ne gü zel bir kar şı lık
(ecir var.) (Al-i İm ran Su re si, 135-136)

Su çu nu iti raf ede rek tev be eden bir in sa nın üze rin den şey -

ta nın et ki si kalk mış, bu ki şi Al lah'ın yo lu na uy muş de mek tir.

Al lah Ku ran'da ba zı in san la rın Al lah'a ba zı la rı nın ise şey ta na

kul luk et tik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

Ta ğut'a kul luk et mek ten ka çı nan ve Al lah'a iç ten yö -
ne len ler ise; on lar için bir müj de var dır, öy ley se kul -
la rı ma müj de ver. (Zü mer Su re si, 17)

Oy sa şey ta nın in san lar üze rin de çok za yıf bir et ki si var dır.

Şey tan sa de ce ya lan lar söy ler, in san la rı al dat mak için hi ka ye ler

fı sıl dar. An cak hiç bir za man in san lar üze rin de zor la yı cı bir et ki -

si ol maz. Ne var ki, çı kar la rı na ve dün ya ya düş kün, ki bir li in san -

lar he men şey ta nın tel kin le rin den et ki le nir ler. Mü min ler ise

Al lah'a olan sev gi ve bağ lı lık la rın dan do la yı, şey ta nın et ki si ne

gir mez ler. Şey tan on la rı kı sa sü re li et ki le se bi le he men Al lah'ı

dü şü ne rek doğ ru la rı gö rür ler. Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği gi bi:

Ger çek şu ki, iman eden ler ve Rab le ri ne te vek kül
eden ler üze rin de onun (şey ta nın) hiç bir zor la yı cı-gü -
cü yok tur. Onun zor la yı cı-gü cü an cak onu ve li edi -
nen ler le, onun la O'na (Al lah'a) or tak ko şan lar üze -
rin de dir. (Nahl Su re si, 99-100)

Al lah'tan kor kup sa kı nan bir in san, çı kar la rı ne ka dar ze de -

le nir se ze de len sin, Al lah'ın ra zı ol ma ya ca ğı bir şe yi as la yap -

maz. Her dav ra nı şın da tek öl çü sü Al lah'ın rı za sı nı, rah me ti ni ve

cen ne ti ni ka zan mak tır. Ki bir li, nef si ne düş kün, hep tut ku la rı nın

pe şin de ko şan bir in san ise, he men gü na ha gi re bi lir. 

Al lah bir aye tin de bu iki fark lı özel li ğe sa hip olan in san la rı

şöy le kar şı laş tır mak ta dır: 
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Ona: "Al lah'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 ter; ne kö tü bir ya tak tır o. İn san lar dan öy le si var -
dır ki, Al lah'ın rı za sı nı ara(yıp ka zan)mak ama cıy la
nef si ni sa tın alır. Al lah, kul la rı na kar şı şef kat li olan -
dır. (Ba ka ra Su re si, 206-207)

Bu ayet ler de bil di ri len söz ko nu su in san lar dan ki bir li olan,

nef si için ko lay lık la ya lan söy le ye bi lir. Al lah'ın rı za sı için nef si ni

sa tan ise, çı kar la rı ne ka dar ze de le nir se ze de len sin, as la ya lan

söy le mez. 

İs lam alim le rin den Meh med Za hid Kot ku, mü min le rin ne -

den ya la na te nez zül et me dik le ri ni açık la ya rak, ya lan cı nın uğ ra -

ya ca ğı so nu şöy le ha tır la tır:

... Şu hal de ya lan, ken di men fa ati ni, çı ka rı nı ce mi ye tin aley hin -

de kul lan mak olu yor ki bu da, an cak şu uru nu kay bet miş, akıl -

sız, ah mak, bu da la hat ta din siz ve ya di ni bil me yen ser se ri le rin

ol sa ge rek. Ken di ni bi len in san hiç bir za man ya la na te nez zül

ve il ti fat et mez ve bi lir ki, ya lan bir yüz ka ra sı dır; er ve ya geç

mey da na çı ka cak tır. Bir Müs lü man ise çok ne zih ve ki bar dır.

Ken di si ne bir le ke gel me si ni ka tiy yen is te mez. Bu nun için ya la -

na yak laş maz ve bi lir ki, ya lan mü na fık lık ala me ti dir. Al lah süb -

ha ne hu ve te ala Haz ret le ri ya lan söy le ye ni ka tiy yen sev mez.

Al lah-u Cel le ve ala'nın sev me di ği ni el bet te Re sul lul lah Efen di -

miz de sev mez. Al lah-u cel le ve ala'nın ve onun Re su lü'nün sev -

me di ği ni, ta bii in san la rın da, me lek le rin de sev me si ne im kan

yok tur.

Şu hal de, ya lan cı; her ke sin men fu ru, mez mum, ah lak sız, se vi -

ye siz ve kıy met siz bir kim se de mek tir. Dün ya da da, ahi ret te de

ha li ha rap tır. Son ra ya lan, mert ki şi le rin de ğil, adi ve da ha
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doğ ru su al çak ki şi le rin işi dir. Mert in san, Müs lü man ol sun de

son ra işi ne gel me di ği va kit ya lan söy le sin, hiç ola cak şey

de ğil dir. Onun için Müs lü man her za man mert ve dü rüst tür.

Ya la na ka tiy yen te nez zül et mez. 14

Meh med Za hid Kot ku, doğ ru luk tan ay rıl ma mak ge rek ti ği ni

de şu söz le ri ile mü min le re tav si ye et miş tir: 

"Doğ ru lu ğu ara yı nız. Her ne ka dar on da teh li ke var sa da mu -

hak kak ne cat yi ne doğ ru luk ta dır. Doğ ru luk ta iz zet var dır, doğ -

ru luk tan ay rıl ma. Ya lan mez mum bir ah lak tır. On dan sa kın.

Dün ya da doğ ru luk ka dar iyi bir şey yok tur. Al lah ve in san lar

ya nın da da ya lan dan fe na bir şey yok tur." 15
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YA LAN CI LI ĞIN ÇÖ ZÜ MÜ:
AL LAH KOR KU SU

Bir in sa nın ya lan söy le ye bil me si nin ne de ni Al lah'ı ge re ği gi -

bi ta nı ma ma sı, O'ndan kor kup sa kın ma ma sı dır. Her an Al lah'ın

ken di si ni gör dü ğü nü, işit ti ği ni bi len, kal bin den ge çen le ri, bi lin -

çal tın da ki le ri, her an ne dü şün dü ğü nü, bu sa tır la rı okur ken ak -

lın dan ne ler ge çir di ği ni bil di ği ni bi len, bu ger çe ği kav ra yan bir

in san, hiç bir za man ya lan söy le ye mez. Al lah'ın ken di si ni azap -

lan dır ma sın dan kor kup sa kı nır. Ahi ret te he sa bı nı ve re me ye ce -

ği tek bir söz da hi söy le mez. Dal gın lık la ve ya yan lış lık la ağ zın -

dan ger çek ol ma yan tek bir söz da hi çık sa he men onu dü zel -

tir ve Al lah'tan ba ğış lan ma di ler. 

Ya lan cı la rın en önem li özel li ği ahi re te inan ma ma la rı ve ya

inanç la rın dan şüp he de ol ma la rı ve ahi re ti pek dü şün me me le ri dir.

Al lah'ın bir aye tin de bil dir di ği gi bi, "Ya la nı, yal nız ca Al lah'ın
ayet le ri ne inan ma yan lar uy du rur..." (Nahl Su re si, 105)

Al lah'ı ta nı yan bir in san, ya lan söy le mek ten do la yı dün ya da

ve ahi ret te alı na bi le cek kar şı lık lar dan kor kup sa kı nır. Al lah Ku -

ran'ın bir çok aye tin de hi le li dü zen ku ran la rın tu zak la rı nın bo -

zul du ğu nu bil dir mek te dir:

(Hem de) Yer yü zün de bü yük lük tas la ya rak ve kö tü -
lü ğü ta sar la yıp dü zen le ye rek. Oy sa hi le li dü zen, ken -
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di sa hi bin den baş ka sı nı sa rıp-ku şat maz. Ar tık on lar
ön ce ki le rin sün ne tin den baş ka sı nı mı göz le mek te -
dir ler? Sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le bir de ği şik -
lik bu la maz sın ve sen, Al lah'ın sün ne tin de ke sin lik le
bir dö nü şüm de bu la maz sın. (Fa tır Su re si, 43)

Sa de ce ya lan cı lık için de ğil, bir in sa nın di ğer tüm kö tü ah lak

özel lik le ri ni ter k et me si için Al lah'tan kor kup sa kın ma sı, ahi re -

tin var lı ğı na inan ma sı ve ce hen nem aza bın dan kork ma sı ge re -

kir. Al lah bir aye tin de "…Sen, yal nız ca gayb ile Rab le rin -
den 'iç le ri tit re ye rek-kork mak ta' olan la rı ve dos doğ ru
na ma zı kı lan la rı uya rır sın. Kim te miz le nip-arı nır sa, ar tık
o, ken di nef si için te miz le nip-arın mış tır. So nun da dö nüş
Al lah'adır." (Fa tır Su re si, 18) di ye rek bu ger çe ği bil dir miş tir. 

Ay rı ca, ya lan cı nın ya lan la rı nı her se fe rin de de şif re et mek,

ona inan mış gö rü ne rek ona or tak ol ma mak da o ki şi yi ya lan

söy le mek ten vaz ge çi re bi lir. Çün kü in san lar ya lan la rı na ses çı -

ka rıl ma dı ğın da in san la rı al da ta bil dik le ri ni san mak ta ve bu ne -

den le hem ki bir len mek te hem de bu kö tü huy la rın dan vaz geç -

me mek te dir ler. 

Ya lan dan vaz geç mek ve bu ko nu da ka rar lı ol mak için, o ki -

şi in san la rın kar şı sın da ki du ru mu nun hiç bir öne mi nin ol ma dı ğı -

nı da dü şün me li dir. Çün kü ya lan ya iti bar için, ya bir çı kar için

söy le nir. Bir in san, in san la rın aciz kul lar ol duk la rı nı, on la rın rı -

za la rı nın de ğil Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma nın önem li ol du ğu nu

kav ra dı ğın da, ya lan söy le me si nin bir an la mı ve ne de ni de kal -

ma ya cak tır. 
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AHİ RET TE KİM SE YA LAN
SÖY LE YE ME YE CEK TİR

Dün ya da söy le dik le ri her şey den so rum lu ol duk la rı nı ve

ahi ret te bun lar dan he sa ba çe ki le cek le ri ni unu ta rak ya lan söy -

le yen, sin si lik ya pan, sa mi mi yet siz in san lar, ahi ret te ya lan söy -

le me ye güç bu la ma ya cak lar dır. On lar ya lan söy le me ye yel ten -

se ler da hi, Al lah on la rın ya lan söy le me le ri ne im kan ta nı ma ya -

cak, on la rın ağız la rı nı mü hür le ye cek, ken di le ri ni ira de le ri dı şın -

da ko nuş tu ra rak, on lar hak kın da ki ger çek le ri söy let ti re cek tir. 

Al lah ya lan cı nın ken di ken di si ne iha ne ti ni ve ger çek le ri or -

ta ya çı kar ma sı nı ayet ler de şöy le bil di rir:

Bu gün Biz on la rın ağız la rı nı mü hür le riz; (gü nah tan
ve se vap tan ya na) ka zan dık la rı nı, el le ri Bi ze söy le -
mek te, ayak la rı (aleyh le rin de) şa hit lik et mek te dir.
(Ya sin Su re si, 65)
So nun da ora ya gel dik le ri za man, işit me, gör me (du -
yu la rı) ve de ri le ri ken di aleyh le ri ne şa hit lik ede cek -
tir. 
Ken di de ri le ri ne de di ler ki: "Ni ye aley hi miz de şa hit -
lik et ti niz?" De di ler ki: "Her şe ye nut ku ve rip-ko nuş -
tu ran Al lah, bi zi ko nuş tur du. Si zi ilk de fa O ya rat tı
ve O'na dön dü rü lü yor su nuz."
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"Siz, işit me, gör me (du yu la rı nız) ve de ri le ri niz
aley hi ni ze şa hit lik eder di ye sa kın mı yor du nuz. Ak si -
ne, yap tık la rı nı zın bir ço ğu nu Al lah'ın bil me ye ce ği ni
sa nı yor du nuz. İş te bu si zin zan nı nız; Rab bi niz hak -
kın da bes le di ği niz-zan nı nız, si zi bir yı kı ma uğ rat tı,
böy le lik le hüs ra na uğ ra yan kim se ler ola rak sa bah la -
dı nız." Şim di eğer sab re de bi lir ler se, ar tık on lar için
ko nak la ma ye ri ateş tir. Ve eğer on lar hoş nut ol ma
(dün ya)ya dön mek is ter ler se, ar tık hoş nut ola cak lar -
dan de ğil dir ler. (Fus si let Su re si, 20-24)

Al lah ayet le rin de "ya lan cı gü nah kar la rın" he sap gü nün de

na sıl bir mu ame le gö re cek le ri ni ve ken di le ri yıl lar bo yun ca iç -

le rin de ki le ri giz le miş ol sa lar da, o gün iç le rin de ki le rin na sıl or -

ta ya çı ka ca ğı nı şöy le bil dir mek te dir:

Ha yır; eğer o, (bu tu tu mu na) bir son ver me ye cek
olur sa, an dol sun, onu per çe min den tu tup sü rük le ye -
ce ğiz; O ya lan cı, gü nah kar olan al nın dan. O za man
da mec li si ni (ya kın çev re si ni ve yan daş la rı nı) ça ğır -
sın. Biz de ze ba ni le ri ça ğı ra ca ğız. Ha yır; ona bo yun
eğ me (Rab bi ne) Sec de et ve ya kın laş. (Alak Su re si,
15-19)
Ger çek ten in san, Rab bi ne kar şı nan kör dür. Ve ger -
çek ten, ken di si bu na şa hid dir. Yi ne de bil me ye cek
mi? Ka bir ler de olan la rın 'de şi lip dı şa atıl dı ğı, 'gö ğüs -
ler de olan la rın der le nip-dev şi ril di ği za ma nı? (Adi yat
Su re si, 6-10)

Dün ya ha ya tın da ya lan cı la rın ya lan la rı her za man yüz le ri ne

vu rul maz. Ki mi za man ya lan söy le dik le ri far k e dil mez, ki mi za -

man da ya lan la rı na sa bır gös te ri lir. An cak ahi ret te her in san

yap tı ğı her kö tü lü ğün kar şı lı ğı nı mis liy le ala cak tır. Al lah bir

ayet te ölüm anın da da hi, me lek le re ya lan söy le yen le rin ya lan -
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la rı nın na sıl ka bul edil me di ği ni ve ken di le ri ne ve ri len kar şı lı ğı

şöy le haber vermektedir:

Me lek ler ken di ne fis le ri ne zul me den le rin ha ya tı na
son ve re cek le ri za man der ler ki: "Ner de idi niz?" On -
lar: "Biz, yer yü zün de za yıf bı ra kıl mış lar (müs taz'af -
lar) idik." der ler. (Me lek ler de:) "Hic ret et me niz için
Al lah'ın ar zı ge niş de ğil miy di?" der ler. İş te on la rın
ba rın ma ye ri ce hen nem dir. Ne kö tü ya tak tır o? (Ni -
sa Su re si, 97)

Al lah Ken di si ’ne kar şı ya lan lar söy le yen le rin ölüm an la rı nı

ve uğ ra dık la rı so nu ise ayet te şöy le bil di rir:

Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ken -
di si ne hiç bir şey vah yo lun ma mış ken "Ba na da vahy
gel di" di yen ve "Al lah'ın in dir di ği nin bir ben ze ri ni de
ben in di re ce ğim" di yen den da ha za lim kim dir? Sen
bu za lim le ri, ölü mün 'şid det li sar sın tı la rı' sı ra sın da
me lek le rin el le ri ni uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu
kıs kıv rak ya ka la nış tan) çı ka rın, bu gün Al lah'a kar şı
hak sız ola nı söy le di ği niz ve O'nun ayet le rin den bü -
yük le ne rek (yüz çe vir me niz) do la yı sıy la al çal tı cı bir
azab la kar şı lık gö re cek si niz" (de dik le rin de) bir gör -
sen... (Enam Su re si, 93)

Al lah'ın sı nır la rı na uy ma yan lar, ya la nı alış kan lık ha li ne ge ti -

ren ler, ahi ret te ya lan la rın dan do la yı bü yük bir piş man lık du ya -

cak lar dır. Akıl ve vic dan sa hi bi her in sa nın bu so nu dü şü ne rek

ya la nın bü yük kü çük her tür lü sün den uzak dur ma sı, da ima

doğ ru söz lü ol ma sı ge re kir. 
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PEY GAM BER EFENDİMİZ
(SAV)'İN YA LAN DAN 
SA KIN MAK LA İL Gİ Lİ
HA DİS-İ ŞE RİF LE Rİ

"Kı ya met gü nü Al lah Ka tın da mah luk la rı nın en se vim siz le ri ya lan cı -

lar, ki bir li ler ve kar deş le ri ne kar şı si ne le rin de aman sız kin bes le yen -

ler ola cak..." 16

"Kı ya met gü nü Al lah kul la rı nın en se fil le ri nin şun la ra bu söz le, bun -

la ra da şu söz le ge len iki yüz lü ki şi le rin ol du ğu nu gö re cek si niz."17

"Ar ka da şı na söy le di ğin bir söz de o se ni tas dik eder ken se nin ona

ya lan söy le men bü yük bir hi ya net tir" 18

"Kul ya lan söy le ye söy le ye ve ya la nı ara ya ara ya Al lah Ka tın da pek

ya lan cı ya zı lır." 19

"Ya lan rız kı ek sil tir." 20

"Sa na Al lah kor ku su nu, doğ ru söz lü lü ğü, ema ne ti ye ri ne ge tir me yi,

ah de ve fa yı, ye mek ye dir me yi ve mü te va zi dav ran ma yı, bol bol se -

lam ver me yi tav si ye ede rim." 21

"Al lah adı na and içen ki şi ye mi ni ne siv ri si nek ka na dı ka dar (ufak

bir) ya lan ka tar sa bu ya lan kı ya met gü nü ne de ğin kal bin de bir le -

ke ola rak ka lır." 22
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"Al lah'ım gön lü mü ni fak tan, fer ci mi zi na dan, di li mi de ya lan dan te -

miz le" 23

"İf ti ra nın, ya la nın en bü yü ğü gör me di ği rü ya yı göz le ri ne is nad ede -

rek gör düm de mek tir" 24

"(Müs lü man lar) Sa ha be le ri me ve on lar dan son ra ge len le re iyi dav -

ra nı nız. Da ha son ra ya lan ya yı lır, adam ken di si ne ye min tek lif edil -

me den ye min edi ve rir, şa hit li ği is ten me den şa hit lik ya par." 25

"Ya lan ol du ğu nu bi le bi le ba na bir söz is na dın da bu lu nan ya lan cı -

lar dan bi ri dir." 26

"Siz doğ ru lu ğa de vam edi niz, çün kü doğ ru luk mu hak kak sa hi bi ni

ha yır la ra eriş ti rir. İyi lik ler de cen ne te hi da yet eder, gö tü rür. Doğ ru -

lu ğa de vam et tik çe ve doğ ru yu ara dık ça Al lah Te ala'nın in din de sıd -

dik ola rak ya zı lır. Ya lan dan sa kı nı nız, mu hak kak ya lan in sa nı fü cu -

ra gö tü rür, fü cur ise ate şe ya ni ce hen ne me gö tü rür, kul ya la na de -

vam et tik çe ve ya la nı ara dık ça in di ila hi'de ya lan cı ya zı lır." 27

" Müs lü man da… ha in lik ve ya lan bu lu na maz." 28

"Bir adam Re su lul lah (sav)'a "Cen net ame li ne dir?" de di. Ce nab-ı

Pey gam ber de "Sıdk dır, doğ ru luk tur, doğ ru söz söy le mek tir. Zi ra

kul doğ ru söz söy le yin ce iyi lik ya par, lü tuf ve ih san da bu lu nur, böy -

le lü tuf ve ih san da bu lu nun ca Al lah Te ala da iman na sip edip

Allah'ı tas dik eder ve O'ndan kor kup- iyi amel ler ve iba det ler ya pıp,

gü nah lar dan da ka çar, böy le ce iman sa hi bi olun ca da cen ne te gi -

rer." Yi ne o zat: "Ce hen nem ame li ne dir? Di ye sor du, Ce nab-ı Pey -

gam ber de: "Ya lan dır, ya lan söy le mek tir. Kul ya lan söy le yin ce fa sık

olur, fa cir olur, ha ram ve ma asi iş ler. Fa cir, fa sık olun ca ni met-i ila -

hi yey ye yi gö re mez, tuğ yan eder, küf ran-i ni met eder. Küf ran-i ni met

edin ce de ce hen ne me gi rer." 29
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"Eğer siz Al lah ve Re su lü nün si zi sev me si ni is ti yor sa nız, si ze ve ri len

ema ne ti ye ri ne ve ri niz. Söy le di ği niz va kit doğ ru söy le yi niz, kom şu -

la rı nız ile gü zel kom şu luk ya pı nız." 30

"Mü na fı ğın ala me ti üç tür: Ko nuş tu ğu va kit ya lan söy ler; va det ti ğin de

hulf eder (sö zün den dö ner), ema net edi len şe ye hı ya net eder." 31

"Ya lan da ha yır yok tur." 32

"Ya lan yü zü kı zar tır, ne mi me (söz ta şı mak) ka bir de azap tır." 33

"Sıdk in sa nı birr'e (Al lah'ı ra zı ede cek iyi li ğe) gö tü rür, birr de cen ne te

gö tü rür. Ki şi, doğ ru söy ler ve doğ ru yu arar da so nun da Al lah'ın in din -

de sıd dik (doğ ru söz lü) di ye kay de di lir. Ya lan da ki şi yi had di aş ma ya

gö tü rür. Had di aş mak da ate şe gö tü rür. Ki şi ya lan söy ler ve ya la nı

araş tı rır da so nun da Al lah'ın in din de ya lan cı di ye kay de di lir." 34

"Sa na şüp he ve ren şe yi ter k et, emin ol du ğun şe ye ula şın ca ya ka -

dar git. Zi ra sıdk (doğ ru luk) kal bin it mi na nı dır, ya lan şüp he dir." 35

"Sa kın ya la na yak laş ma yın" 36

"Ya lan söz bü yük gü nah lar dan dır." 37

"Al lah Te ala'nın yevm-i kı ya met te en meb ğuz mah lu ku ya lan cı ve

ki bir li ler dir ve bir de din kar deş le ri ne kar şı iç le rin de buğz sak la yan -

lar dır, siz bun la ra mü la ki olur sa nız siz de on lar gi bi dav ra nın. Bun -

lar Al lah ve Re su lü ne ita ate çağ rıl sa lar ga yet ağır dav ra nır lar, şey -

ta nın yo lu na ve em ri ne çağ rıl sa lar sü rat le ica bet eder ler."38

Ab dul lah İb ni Ab bas (ra) an la tı yor: Pey gam ber (sav)'den ke ma lin ne

ol du ğu so rul du. Şu ce va bı ver di: "Hak kı söy le mek ve sa da kat la

amel et mek tir." 39

"Ya lan dan uzak du run, zi ra ya lan fü cur ile bir lik te dir ve her iki si de

ateş te dir." 40

"Aman doğ ru luk tan ay rıl ma yın. Doğ ru luk iyi lik le bir lik te iki si cen net -

te dir." 41
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İS LAM ALİM LE Rİ NİN
YA LA NIN ZA RAR LA RI

İLE İL Gİ Lİ SÖZ LE Rİ

Ga za li: "Ya lan bü yük gü nah la rın ana la rın dan dır. Ki şi ya lan -

cı bi li nir se sö zü ne gü ven kal maz, göz ler den dü şer, na zar lar da

de ğer siz olur. Ya la nın çir kin li ği ni an la mak is ter sen, baş ka la rı nın

ya la nı nın çir kin li ği ne bak, nef sin on dan ne ka dar nef ret du ya -

cak gör, ya la nı nın sa hi bi ni ne ka dar is tih kar ede ce ği ne, söy le -

ye ce ği ya la nı nı ne ka dar çir kin bu la ca ğı na dik kat et..." 42

Mü na vi: "Ya la nın çir kin li ği, pe şin den bü tün fe va hi şi (çir kin -

lik le ri, ya sak la rı) ge tir me si se be biy le dir. Ya la nın ter kiy le fe va -

hiş de ter ke di lir." 43

Be di üz za man Sa id Nur si: "...Sıdk (doğ ru luk), İs la mi ye -

tin ha ki ki sağ lam te me li dir ve ul vi se ci ye le ri nin ra bı ta sı dır ve

his si yat-ı ul vi ye si nin mi za cı dır. Öy le ise, ha yat-ı ic ti ma iye mi zin

esa sı olan sıd kı, doğ ru lu ğu içi miz de ih ya edip onun la ma ne vi

has ta lık la rı mı zı te da vi et me li yiz. 

Evet sıdk ve doğ ru luk İs la mi ye tin ha yat-ı iç ti ma iye sin de uk -

de-i ha ya ti ye si dir. Ri ya kar lık, fi ili bir ne vi ya lan cı lık tır. Dal ka -

vuk luk ve yap ma cık ha re ket al çak ça bir ya lan cı lık tır. Ni fak ve

mü na fık lık mu zır bir ya lan cı lık tır. Ya lan cı lık ise: Sa ni-i Zül ce -
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lal'in kud re ti ne if ti ra et mek tir. Kü für, bü tün en va ıy la kizb dir,

ya lan cı lık tır. İman, sıdk tır, doğ ru luk tur. Bu sır ra bi na en kizb ve

sıd kın or ta sın da had siz bir me sa fe var. Şark ve Garb ka dar bir -

bi rin den uzak ol mak la zım ge li yor. Nar (ateş) ve nur gi bi bir -

bi ri ne gir me mek la zım...  

Bu sıdk ve kizb, kü für ve iman ka dar bir bi rin den uzak, Asr-ı

Sa adet te sıdk va si ta siy le Mu ham med aley his sa la tu ves se la mın

ala-yı il li yi ne (cen net te en yük sek de re ce) çık ma sı ve o sıdk

anah ta rıy la iman ha ki kat le ri nin ve ka inat ha ki kat le ri nin ha zi ne si

açıl ma sı sır rıy la, iç ti ma yat-ı be şe ri ye çar şı sın da sıdk en re vaç lı

bir mal ve sa tın alı na cak en kıy met li bir me ta hük mü ne geç miş. 

Ve kizb va sı ta sıy la Mü sey li me-i Kez zab'ın em sa li, es fel-i sa -

fi li ne (ce hen ne min en aşa ğı ta ba ka sın da ki ler) sü kut et miş ve

kizb o za man da küf rün ve hu ra fe le rin anah ta rı ol du ğu nu o in -

ki lab-ı azim gös ter di ğin den ka inat çar şı sın da en fe na, en pis bir

mal olup, o ma lı sa tın al mak de ğil; her kes nef ret et me si hük -

mü ne ge çen kizb ve ya la na,... Sa ha be ler; el bet te, şüp he siz bi le -

rek el le ri ni ya la na uzat maz lar. Kizb ile ken di le ri ni mü lev ves et -

mez ler (kir let mez ler). Mü sey li me-i Kez zab'a ken di le ri ni ben -

zet mez ler... 

Ne cat (kur tu luş) yal nız ca sıdk la, doğ ru luk la olur. "Ür ve tü'l

vüs ka" sıdk tır. Ya ni en muh kem ve onun la bağ la na cak zin cir

doğ ru luk tur..." 44

"Ya lan, Bir Lafz-ı Kâ fir dir 
Bir ta ne sıdk, ya kar mil yon la ya la nı. Bir ta ne-i ha ki kat, yı kar

kasr-ı ha ya li. Sıdk bü yük esas tır, bir cev her-i zi ya lı.

Ye ri ve rir sü kû ta, eğer çık sa za rar lı... Ya la na yer hiç yok tur,

çen dan ol sa fay da lı. Her sö zün doğ ru ol sun, her hük mün hak

ol ma lı.

Lâ kin hak kın ola maz, her doğ ru yu söz et mek… Gü zel gör,

130 KURAN’DA YALANCININ YÖNTEMLERİ



hem gü zel bak. Tâ gü zel dü şün me li. Gü zel bil, hem gü zel dü -

şün. Tâ le ziz ha ya tı bul ma lı.

Ha yat için de ha yat tır, hüsn-ü zan da eme li. Sû'-i zan la ye is -

tir: Sa adet mu har ri bi, hem de ha ya tın ka ti li." 45

Meh med Za hid Kot ku: "Mü na fı ğın ala me ti üç tür: Ko -

nuş tu ğu va kit ya lan söy ler, va det ti ğin de hulf eder, ema net edi -

len şe ye hı ya net eder." İş te ga yet ba sit gi bi gö rü nen şu çok çir -

kin üç huy her kim de bu lu nur sa ona he men mü na fık adı nı tak -

mak ta hiç te red düt et me yiz. 

Mü na fık lık iki kı sım dır: Bi ri ame li ni fak, bi ri de iti ka di ni fak tır

ki bu en ağı rı dır. Her iki si nin de ala me ti şu zikr olu nan üç şey dir. 

Ev ve la ya lan söy le mek, her kav min, her mil le tin, her şah sın

in din de son de re ce mez mum dur. Türk çe miz de: "Ya lan cı nın

mu mu yat sı ya ka dar ya nar" der ler ki, ışık in sa na asıl ge ce le yin

la zım dır. Ya lan söy ler sen ge ce sa na la zım ola cak ışık tan mah -

rum ka lır sın ve bü tün ge ce ka ran lık ta ka lır sın, ışı ğa ih ti ya cın ol -

du ğu bir sı ra da ışık bu la maz sın de mek tir. Son ra ya lan in sa nın

yü zü nü ka rar tır, her yer de is mi ne ya lan cı der ler, sö zü ne, soh -

be ti ne kim se ku lak as maz. Da ha son ra se nin ço luk ço cuk la rın

da sen den ya la nı öğ re nir ler, on lar da ya lan cı olur lar. Da ha son -

ra sa na kim se iti mad et mez, in san lar ara sın da iti ma dı kay bet -

mek ka dar teh li ke li bir du rum ta sav vur olu na maz. Da ha son ra

söz, in sa nın özü dür. Özü ne ise, sö zü de öy le dir. Özü, as lı bo -

zuk ola nın söz le ri de ya lan do lan olur. As lı, özü te miz ola nın

sö zü al tın gi bi kıy met li dir; da ima doğ ru söy ler, ya lan dan son

de re ce kor kar, ka tiy yen söy le mez. Zi ra "in sa na ya kı şan doğ ru -

luk tur" der. Doğ ru nun yar dım cı sı da Al lah'tır. Bun da zer re ka -

dar şüp he et me. Ku ran bi ze hep doğ ru lu ğu tav si ye eder. 

"Bi zi doğ ru yo la ilet" (Fa ti ha Su re si, 5)

Sa kın unut ma! Bü tün se la met, sa adet, dev let, ni met hep
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doğ ru luk ta dır. Cen net ise doğ ru la rın me ka nı dır. Hakk'ın rı za sı

doğ ru luk ta dır. 

Ya lan, yı lan gi bi ya muk yu muk gi der, doğ ru gi de mez. Onun

için her kes on dan kor kar, kim se de sev mez. 

... Bu gün dün ya in san la rı içe ri sin de, din siz ler de var, baş ka

din sa hip le ri de var. Bun la rın hiç bi ri si ya la nı sev mez. Din siz ol -

duk la rı hal de, ahi re te inaç la rı ol ma dı ğı hal de ya lan söy le me yen

ka fir le rin de ol du ğu nu unut ma." 46

"Cen net eh li nin işi da ima doğ ru söy le mek, ce hen nem eh li nin

işi de ya lan cı lık tır. Al lah Te ala cüm le mi zi ya lan dan ve ya lan cı lık -

tan mu ha fa za bu yur sun. Zi ra ya lan kalp te ufak da ol sa si yah bir

nok ta, bir iz ya par, son ra kal bi is ti la eder, kalp sim si yah olur.

On dan son ra da o adam dan el bet te bir ha yır gel mez. Na sın ha -

yır lı sı de ğil bel ki na sın şer li si olur. Ta bii o za man cen net na sın

ha yır lı la rı için dir. Ce hen nem de bi la kis na sın şer li le ri için dir." 47

Ab dül ka dir Gey la ni: "Şey tan sa na ne ler yap ma dı ki... Ya -

la nı sa na sev dir di. Kö tü iş le ri sa na süs le di." 48

"Ya zık sa na, hal ka doğ ru luk söy ler sin; ama işin ya lan..." 49

"Doğ ru luk yer yü zün de Al lah'ın kı lı cı dır. Han gi şe yin üze ri -

ne kon sa onu ke ser." 50

"Al lah kul da doğ ru luk is ter. Ona var mak is te ye ne ma ri fet

nu ru ge rek tir. İr fan sa hip le ri nin kal bin de ma ri fet Güneş'i doğ -

muş tur. O Gü neş ge ce ve gün düz sön mez. O gü ne şe sa hip

olan lar doğ ru olur lar."51

Ab dul lah ibn Ab bas (ra): "Dört has le ti ta şı yan kar et -

miş tir: Doğ ru luk, ha ya, gü zel ah lak ve şü kür." 52

Hz. Ali (ra): Al lah Ka tın da en bü yük ha ta pek ya lan cı dil -

dir. En ya man piş man lık da kı ya met gü nü du yu la cak piş man lık -

tır." 53
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Hz. Ömer (ra): Biz ler ka tın da si zin en se vim li si isim le ri -

niz en gü zel olan la rı nız de ğil, si zi gör dü ğü müz de en ho şu mu za

gi den le ri niz, en gü zel huy lu la rı nız olur. Siz le ri de ne di ği miz de

en be ğen dik le ri miz en doğ ru söz lü le ri niz ve ema ne te aza mi ti -

tiz li ği gös te ren le ri niz dir." 54

Ya la nın ki şi için dü şük lük ol du ğu nu bil di ğim den be ri ya lan

söy le miş de ği lim." 55

Hz. Ai şe (ra): Pey gam be r (sav)'in sa ha be le ri nin ağır la rı na

gi den en ağır ah lak sız lık ya lan dı...56

Mey mun b. Ebu Şe bib: "Bir gün otur muş mek tup ya zı -

yor dum. O ara da bir ke li me da ha ila ve et mek du ru muy la kar -

şı kar şı ya kal dım. Eğer o ke li me yi yaz sam mek tu bu süs le miş

ama ya lan söy le miş ola cak tım. So nun da yaz ma ma ya ka rar ver -

dim. Bu nun üze ri ne ak lı ma İb ra him Su re si nin 27. aye ti gel di:

"Al lah ina nan la rı dün ya ha ya tın da ve ahi ret te sağ lam bir söz

üze rin de tu tar, za lim le ri de sap tı rır. Al lah di le di ği ni ya par." 57

Ma lik b. Di nar: "Bir ki tap ta şun la rı oku muş tum: Her ka -

ti bin ko nuş ma sı ame liy le kar şı laş tı rı lır. Eğer söz le riy le iş le ri

uyu şu yor sa doğ ru ki şi ola rak de ğer len di ri lir. Uyuş mu yor sa ya -

lan cı ka bul edi lir..." 58

"Doğ ru luk ile ya lan kalp te sa vaş ha lin de dir. Bi ri si ni di ğe ri -

ni çı ka rın ca ya ka dar bu sa vaş sü rer," 59

Ebu Hü rey re (ra): İki yüz lü nün Al lah Ka tın da gü ve ni lir

bi ri ol ma sı müm kün de ğil dir." 60
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SO NUÇ:
DÜ RÜST OLAN LAR

DA İMA KA ZA NIR LAR

İn san la rın bir ço ğu ken di ne gö re kü çük ya lan lar söy le di ği ni

dü şün dü ğü için "ya lan cı" sı fa tı nı ken di ne ya kış tır maz. Bu, ne yin

ya lan ol du ğu nu dü şün me me le rin den kay nak la nı yor ola bi lir.

An cak ne olur sa ol sun in sa nın ba zen "bun dan ne ola cak" di ye -

rek gö zar dı et ti ği ve ba zen de ken di ne gö re ge çer li ba ha ne ler

bul du ğu ya lan lar, çev re si ta ra fın dan nor mal kar şı lan sa da o ki -

şi nin son su za ka dar sü re cek ahi ret ha ya tı nı bü yük teh li ke ye

so ka bi lir.

Dün ya ha ya tın da, ya lan söy le yen, sin si lik ve iki yüz lü lük ya -

pan ki şi, ilk ba kış ta ba zı kar lar el de edi yor, çı kar lar sağ lı yor gi -

bi gö rü ne bi lir. An cak bu du rum al da tı cı dır. Ya lan cı so nuç iti ba -

rı ile da ima kay be der. Dün ya da ger çek dost lu ğu, sev gi yi, gü ve -

ni, sa mi mi ye ti, ya kın lı ğı, hu zur ve ra hat lı ğı ya şa ya maz; ahi ret te

ise çok şid det li bir azap la kar şı lık gö re bi lir. Al lah ya lan cı la rın

du ru mu nu şöy le bil dir miş tir:

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.
(Za ri yat Su re si, 10-11)
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Dü rüst in san ise ki mi za man ba zı zor luk la rı gö ze al mak du -

ru mun da ka la bi lir. An cak dü rüst ve sa mi mi ol du ğu için da ima

ka za nır. Al lah onun gü zel ah la kı na kar şı dün ya da ve ahi ret te

ona ni me ti ni, rah me ti ni, sev gi si ni, rı za sı nı su nar ve onu cen net -

le ödül len di rir. Al lah dü rüst le rin ve sa mi mi mü min le rin kar şı -

la şa ca ğı gü zel so nu cu Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

Al lah de di ki: "Bu, doğ ru la ra, doğ ru söy le me le ri nin
ya rar sağ la dı ğı gün dür. On lar için, için de ebe di ka la -
cak la rı, al tın dan ır mak lar akan cen net ler var dır.
Al lah on lar dan ra zı ol du, on lar da O'ndan ra zı ol -
muş lar dır. İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu luk' bu dur."
(Ma ide Su re si, 119)

Peygamber Efendimiz (sav) de in san la rın doğ ru luk tan ay rıl -

ma ma la rı nı, ya lan dan sa kın ma la rı ge rek ti ği ni şu hik met li söz le -

ri ile in san la ra tav si ye et mek te dir:

"Siz doğ ru lu ğa de vam edi niz, çün kü doğ ru luk mu hak kak sa hi -

bi ni ha yır la ra eriş ti rir. İyi lik ler de cen ne te hi da yet eder, gö tü rür.

Doğ ru lu ğa de vam et tik çe ve doğ ru yu ara dık ça Al lah Te ala'nın

in din de sıd dik ola rak ya zı lır. Ya lan dan sa kı nı nız, mu hak kak ya -

lan in sa nı fü cu ra gö tü rür, fü cur ise ate şe ya ni ce hen ne me gö -

tü rür, kul ya la na de vam et tik çe ve ya la nı ara dık ça in di ila hi'de

ya lan cı ya zı lır." 61
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DAR WI NİZM'İN 
ÇÖ KÜ ŞÜ

D arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddet-

mek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim

dışı bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız madde-

lerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve can-

lılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat

edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan

300 milyona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece

Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim

tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak

için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçek-

lerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altın-

da söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori -

si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi -

lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir.

Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di -

ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve bu ger çek pek

çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir. Özel lik le ABD'de, bi -

yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len çok sa -

yı da bi lim ada mı, 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.
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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 türleri-

ni Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyor-

lardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi.

Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun

bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da

açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan

aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu -

yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim,

Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer

bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce -

le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la

açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te

ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel

bul gu yok tur.
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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 tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye

göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre

çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına

aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş -

ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba -

sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina -

nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin

te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina -

nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin

de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak

için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi -
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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)

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)
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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 Me te oro lo gi cal

So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı

at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley Mil ler,

Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic Synthe sis

of Small Mo le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü -

rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di -

ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci

Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği

şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz -

de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı -

ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu -

bat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların

bile olağanüstü derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı

hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha
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komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarla-

rında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üre-

tilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast lan -

tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya pı ta şı

olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li; 500 ami -

no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10950'de 1'dir. An cak ma te ma -

tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola rak "im kan sız" sa yı lır.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer -

di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu -

şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta -

kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir.

Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu -

sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin

mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re -

kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za

sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim -

ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta -

rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola -

rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol -

ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san,

ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı -

ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel, The Ori -

gin of Li fe on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi ken-

dine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıl-

dığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı
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Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kıl-

maktadır.  

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek -

te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır.

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si -

yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem,

ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal

Se lek si yon Yo luy la...

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
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bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör -

ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek

ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo -

yun la rı uza mış tı. Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür -

le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı -

la rın za man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar -

win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard

Uni ver sity Press, 1964, s. 184) Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz -

yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl -

mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola -

rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü -

müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la -

rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is -

miy le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se -

lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı,

ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya -

la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bu gün de ha la mo del bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilme-

lerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu neo-Dar wi nizm'dir. Te -

ori, yer yü zün de bu lu nan mil yon lar ca can lı tü rü nün, bu can lı la rın,

ku lak, göz, ak ci ğer, ka nat gi bi sa yı sız komp leks or gan la rı nın "mu -

tas yon la ra", ya ni ge ne tik bo zuk luk la ra da ya lı bir sü reç so nu cun da

oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Ama te ori yi ça re siz bı ra kan açık bir

bi lim sel ger çek var dır: Mu tas yon lar can lı la rı ge liş tir mez ler,

ak si ne her za man için can lı la ra za rar ve rir ler.

Bu nun ne de ni çok ba sit tir: DNA çok komp leks bir dü ze ne sa -

hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan her han gi bir tesadüfi et ki an -

cak za rar ve rir. Ame ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han bu nu şöy -

le açık lar:
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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.

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. 
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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 büyük

bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni

kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölü-

münde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden

bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak

tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olma-

lı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok kat-

manında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik

yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi

derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu
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benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. (Ek

dipnot: Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın -

da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la -

rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de

edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la -

rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta -

ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev -

rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,

tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le

kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de

olu şan grup lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos -

sil Re cord", Pro ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c.

87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş

for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır -

lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür -

le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir

can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir

an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün

ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci Bi yo log Do ug las Fu -

tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -

cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men

mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy -

le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de
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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 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)
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Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya -

ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can -

lı lar, Aust ra lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu

fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe -

ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı -

nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır.

Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri

olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır"

di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren nie, "Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst

Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus >

Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir

son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po -

log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec -

tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı

gös ter mek te dir. (Alan Wal ker, Sci en ce, c. 207, 1980, s. 1103; A. J.

Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New York: J. B. Li pin cott Co.,

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)
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Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta -

kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro -

pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo -

su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil -

le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say -

gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma -

sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek

bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel

ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği

bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu

tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi

dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim -

le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en

"bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı

his gi bi "du yum öte si al gı la ma"  kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev -

ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var -

sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil

ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir

kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri -

ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an -

da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly 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 10-950 olan) pro te in dol dur sun lar. Bu

ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik -

le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın

ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu -

la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon -

lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş -

ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si -

ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va -

ril ler den ke sin lik le bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı,

arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri,

or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı,
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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

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.
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Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl

tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış -

tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba -

kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü -

nüz net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz

mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le -

viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re -

mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak -

ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar

ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV

ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara -

da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik,

TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut -

lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya,

gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut -

lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan

üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut -

tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du -

rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün -

tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay -

bı mey da na ge lir. 

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
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için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı -

ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le -

ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri

elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör -

me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de

ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se -

se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül -

tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net

ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra -

nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü -

nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki

ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö -

rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la -

nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir.

Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı -

la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm

tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma -

na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la -

ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li

mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı

kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti -

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. 
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An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok

bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 
Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim -

ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir -

çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger -

çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le -

ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? Bey nin için -

de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al gı la yan bir

şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba -

ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç -

bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış

ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak

için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için

bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir -

kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut -

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 -

154 KURAN’DA YALANCININ YÖNTEMLERİ



rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler

te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te -

dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün -

ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün -

ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de -

min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min -

de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li -

me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di -

sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu

çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi -

nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du -

ğu için be nim se mek te dir ler. Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler.

Har vard Üni ver si te si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön -

de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list,

son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list

bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral -

la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy -

le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le -

ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du -

ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re -

me yiz. (Ric hard Le won tin, "The De mon-Ha un ted World", The

New York Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de can-

sız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca fark-

lı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanla-

rın, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların mad-
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denin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan

şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul

etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya

devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi

ve akla sahip olan bir Yaratıcı’nın eseridirler. Yaratıcı, tüm evre-

ni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm can-

lıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin
En Et ki li Bü yü sü dür
Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide olo -

ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan

her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni

an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu

ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir

va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve

bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar

ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le

gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat -

çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin

çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di aya ina nan lar bi -

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
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çok açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç

ve ya id dia da ha yok tur. Bu, es ki Mı sır lı la rın Gü neş Tan rı sı Ra'ya,

Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma -

sın dan, Hz. İbrahim (as)'ın kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra,

Hz. Musa (as)'ın kav mi nin içinden bazı insanların al tın dan yap tık -

la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al maz bir kör -

lük tür. Ger çek te bu du rum, Yüce Al lah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği

bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın ka pa na ca ğı nı ve

ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir çok aye tin de

bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on -
lar için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri -
ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de
per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (Ba ka ra Su -
re si, 6-7)

… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri
var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit -
mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır -
lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah bir baş ka aye tin de ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi -

le inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan
yu ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül -
dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir.
(Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı,

in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu

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 -
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suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü

bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis -

tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa -

hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl -

mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka

bir açık la ma sı yok tur. Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin

sa vu nu cu su olan ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et -

ki le dik le ri ni Hz. Musa (as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la

biz le re bil dir mek te dir. Hz. Musa (as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın -

da, Fi ra vun Hz. Musa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın

top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Musa (as), bü yü cü -

ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi -

le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet ler şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın
göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve
(or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si,
116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca lar"la

- Hz. Musa (as) ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü yü -

le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Musa

(as)'ın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayet te bildiril-

diği 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
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bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id -

di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu

id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın -

da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Ni te -

kim, yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa vu nan ve ate ist bir fel se fe -

ci olan, an cak da ha son ra ger çek le ri gö ren Mal colm Mug ge rid ge

ev rim te ori si nin ya kın ge le cek te dü şe ce ği du ru mu şöy le açıklar:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar -

da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me -

le rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar

çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me -

si ni hay ret le kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The End of

Chris ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san -

lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te -

ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü

ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın

dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ev rim

al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl

kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden 
başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen, 
hüküm ve hikmet sahibi olansın."

(Bakara Suresi, 32) 
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30 Meh med Za hid Kot ku, Ha dis ler le Na si hat lar, Cilt 1,

s.278; Ta be ra ni'den

31 Meh med Za hid Kot ku, Ha dis ler le Na si hat lar, Cilt 1,

s.14

32 Kü tüb-i Sit te Muh ta sa rı Ter cü me ve Şer hi, 14. cilt, s.554

33 Kü tüb-i Sit te Muh ta sa rı Ter cü me ve Şer hi,, 10. cilt, 

s. 5-6

34 Bu ha ri, Edeb 69; Müs lim, Birr 102, 103, (2006, 2607);

Mu vat ta, Ke lam 16, (2, 989); Ebu Da vud, Edeb 88,

(4989); Tir mi zi, Birr 46, (1972); Kü tüb-i Sit te Muh ta sa rı

Ter cü me ve Şer hi, 10. cilt, s.9

35 Tir mi zi, Kı ya met 61, (2520); Ne sai, Eş ri be 50, (8, 327,

328); Kü tüb-i Sit te Muh ta sa rı Ter cü me ve Şer hi, 10. cilt, s.9

36 Kü tüb-i Sit te Muh ta sa rı Ter cü me ve Şer hi, 10. cilt, s.11

37 Sa hih-i Bu ha ri, 3. cilt, s.81

38 Meh med Za hid Kot ku, Ha dis ler le Na si hat lar, Cilt 1, 

s. 45

39 İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, 4. Cilt, s. 779

40 İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.299; 

İb ni Ma ce ve Ne sai'den

41 İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.303; 

İb ni Ma ce ve Ne sai'den

42 Kü tüb-i Sit te Muh ta sa rı Ter cü me ve Şer hi, 10. cilt, s.6

43 Kü tüb-i Sit te Muh ta sa rı Ter cü me ve Şer hi, 10. cilt, s.6

44 Kü tüb-i Sit te Muh ta sa rı Ter cü me ve Şer hi, 10. cilt, 

s. 7-8 

45 Ri sa le-i Nur Kül li ya tı, Söz ler, s.711

46 Meh med Za hid Kot ku, Ha dis ler le Na si hat lar, 

Cilt 1, s.14-16

47 Meh med Za hid Kot ku, Ha dis ler le Na si hat lar, 

Cilt 1, s.280

48 Ab dül ka dir Gey la ni, İla hi Ar ma ğan, İkin ci Cilt, s.16

49 Ab dül ka dir Gey la ni, İla hi Ar ma ğan, İkin ci Cilt, s.17

50 Ab dül ka dir Gey la ni, İla hi Ar ma ğan, İkin ci Cilt, s.23

51 Ab dül ka dir Gey la ni, İla hi Ar ma ğan, İkin ci Cilt, s.53

52 İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, 4. Cilt, s.778

53 İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.304

54 İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.304

55 İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.304

56 İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.303

57 İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.304

58 İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.304

59 İmam Ga za li, İh ya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.304

60 İmam Gazali, İh ya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.355

61 Meh med Zahid Kot ku, Hadis ler le Nasihat lar, 

Cilt 1, s.279; Buhari ve Müs lim'den
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