






OKU YU CU YA
•Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si -

nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de ni, bu
te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me -

li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la
Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm,
150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay -

bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol -
muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu

göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz -
me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki
tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya
özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

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

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

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

•Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve
okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki -

tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat -
mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın -

dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

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

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

ya maz sı nız. 









Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar,
1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka -
ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si
Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü -
mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel
ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za -

rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar -
wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko -

yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 
Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 30.000 res min yer al dı ğı top lam

45.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 60 fark lı di le çev ril miş tir.
Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki

pey gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run
ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka -
pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la -
mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in
Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en -
bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın -
da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su -
ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt -
me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü
söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan
Re su lul lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir dua sı ola rak kul -
la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya
ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve

ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye
sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve
sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan
Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon -
ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya,

Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a
ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül -

ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz -
ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs -

pan yol ca, Por te kiz ce, Ur -
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du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben -
go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Hau sa (Af ri -
ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vel hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka -
ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit -
le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in -
sa nın iman et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır.
Ki tap la rı oku yan, in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır
ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat -
li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı -
mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık
ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi
ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy -
gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı -
mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol -
muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan -
mak ta dır. Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız -
ca Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da
ve ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör -
me le ri ni sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me -
nin de, çok önem li bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar -
ma şa mey da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç -
lü ve kes kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise,
emek ve za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za -
rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce -
ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek
ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol du ğu nu, bu hiz met -
te ki et ki, ba şa rı ve sa mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge nel ka na -
atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın çek -
tik le ri ezi yet le rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul ma -
nın yo lu ise, din siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon -
ma sı ve Ku ran ah la kı nın, in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma -
sı dır. Dün ya nın gün den gü ne da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve
kar ga şa or ta mı dik ka te alın dı ğın da bu hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li bir
bi çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Ak si hal de çok geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan Ha run Yah ya Kül li ya tı, Al lah'ın
iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve barışa,
doğ ruluk ve adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.
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Tek bir pro tei nin te sa dü fen oluş ma ih ti ma li 10950’de bir
ih ti mal dir ki bu da im kan sı za eşit tir. Bir tane protein bi -
le te sa dü fen olu şa maz ken, Dar wi nist ler, mil yon lar ca pro -
te in den olu şan be nim gi bi bir can lı nın te sa dü fen oluş tu -
ğu nu id di a eder ler. 

www.kuranvebilim.com
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Si zin İlahınız yalnızca Al lah'tır ki, 
O'nun dışında İlah yok tur. 

O, ilim bakımından her şe yi ku şatmıştır.
(Ta ha Su re si, 98)

Bir in san ın burnunda 5-10 mil yon ci va rın da ko ku al ma
hüc re si var ken, be nim bur num da 220 mil yon ci va rın da
ko ku al ma hüc re si var. Sa hip ol du ğum her özel lik, Yüce
Al lah’ın ba na ver di ği eş siz bi rer ni met tir. 

www.yaratilismuzesi.com
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Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? 
Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz? 

(Nahl Suresi, 17)

Al lah, an ne min kar nın da, tek bir or tak ana hüc re yi ço ğal -
ta rak, be nim tüm do ku la rı mı, or gan la rı mı, yü zü mü, göz -
le ri mi mey da na ge tir di. Rab bim, ya rat tı ğı tüm hüc re le ri -
me ne ka dar ço ğal ma la rı ge rek ti ği ni, ne za man dur ma la rı
ge rek ti ği ni ve han gi or gan la rı mı mey da na ge tir me leri ge -
rek ti ği ni sü rek li ola rak il ham edi yor.
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Allah dedi ki: "İki İlah edinmeyin: O, ancak tek bir
İlah'tır. Öyleyse Benden, yalnızca Benden korkun."
Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat-kulluk

da (din de) sürekli olarak O'nundur. Böyleyken
Allah'tan başkasından mı korkup-sakınıyorsunuz?

(Nahl Suresi, 51-52)

www.bilgilerdunyasi.net
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Dar wi nist ler, be nim sa hip ol du ğum tek bir hüc re nin bi le
açık la ma sı nı ya pa maz ken, be nim tüm gü zel li ği min, et ra -
fım da ki ağaç la rın, di ğer çi çek le rin, mey ve le rin, uç suz bu -
cak sız or man la rın te sa dü fen mey da na gel di ği ni id di a ed-
er ler.  Oy sa be ni de, et ra fım da ki tüm ih ti şam lı gü zel lik le -
ri de ya ra tan, alem le rin Rab bi olan Yü ce Al lah’tır. 

www.yaratilisguzellikleri.com
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Gök le rin, ye rin ve her iki si arasında ki le rin Rab bi dir;
şu hal de O'na iba det et ve O'na iba det te ka rarlı ol...

(Mer yem Su re si, 65)

Dar wi nist ler, an ne min ba na olan şef ka ti ni, kör te sa düf le re
bağ lar lar. Ama bi linç siz ce ge li şen olay la rın, fe da kar lık, şef -
kat ve da ya nış ma gi bi bi linç ve akıl ge rek ti ren özel lik le ri na -
sıl mey da na ge tir di ği ni hiç bir şe kil de açık la ya maz lar.

www.darwininbilmedikleri.com
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(Bun lar,) 'İç ten Al lah'a yö ne len' her kul için 
'hik met le ba kan bir iç göz' ve bir zi kir dir. Ve gök ten

mü ba rek (be re ket ve rah met yük lü) su in dir dik; 
böy le ce onun la bah çe ler ve bi çi le cek ta ne ler bi tir dik.

(Kaf Su re si, 8-9)

www.yaratilismucizesi.com



18

Sa hip ol du ğum tek bir DNA'nın her han gi bir ba sa ma ğın -
da ki, ör ne ğin  719 mil yon 348 bin 632'nci ba sa mak ta ki tek
bir har fin yan lış kod lan ma sı gi bi bir ha ta bi le be nim için
kor kunç so ruç la ra yol aça bi lir. Bu na rağ men Dar wi nist -
ler, ku sur suz ya pım la be nim, rast ge le olay la rın bir so nu -
cu ol du ğu mu id di a eder ler. Bu nun im kan sız ol du ğu apa -
çık tır.

www.darwinnedenyanildi.com



19

Düş man la rı mı za kar şı ol duk ça yır tı cı ol ma mı za rağ men,
ai le mi ze kar şı son de re ce şef kat li ve sev gi do lu yuz. Eğer
her şey Dar wi nist le rin söy le di ği gi bi şu ur suz olay la rın
so nu cun da ge li şi yor sa ve on la rın id di a et ti ği  gi bi do ğa da
yal nız ca bir mü ca de le ha kim se, bu du rum da sev gi yi, şef -
ka ti ve ko ru ma cı lı ğı, yav ru la rı mı za kar şı öz ve ri li dav ra -
nış la rı hiç bir şe kil de bil mi yor ol ma mız ge re kir di.

www.kurandayaratilis.com 
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"En es ki kap lum ba ğa la ra, Al man ya'da ki Tri as dev ri fo sil ya -
tak larında rast lanır. Bu gün ya şa yan ör nek le ri ne çok ben ze -
yen sert ka buk ları sa ye sin de ko laylıkla di ğer tür ler den ayırt
edi lir ler. Da ha er ken ya da da ha il kel kap lum ba ğa la ra ait
hiç bir iz tanımla na mamıştır. Oy sa ki kap lum ba ğa lar çok ko -
laylıkla fo sil le şir ler ve fo sil le ri nin çok kü çük par ça ları da hi
bu lun sa ko laylıkla tanınırlar." (Ro bert Car roll, Ver teb ra te
Pa le on to logy and Evo lu ti on, s. 207) 

www.surungenfosilleri.com 

37-23 mil yon yıllık
kaplumbağa fosili
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Ge yik le rin on lar ca tü rün den bi ri olan be nek li ge yi ğe
dün ya nın pek çok böl ge sin de rast la mak müm kün dür. Fo -
sil le şe rek bu gü ne ka dar mu ha fa za olan bu ge yik ka fa ta sı,
yer yü zün de ev rim sel bir ge li şim ya şan ma dı ğı nı, can lı la -
rın ya ra tıl dık la rı ilk hal le riy le bu gün kü gö rü nüm le ri ara -
sın da hiç bir fark ol ma dı ğı nı or ta ya koy mak ta dır. 

78 mil yon yaşındaki bir
geyiğe ait olan yandaki kafa-
tasının günümüz geyik-
lerinden hiçbir farkı yoktur.

www.darwinistneleridusunmez.com

Dö nem: Me zo zo ik za man,
Kre ta se dö ne mi
Yaş: 78 mil yon yıl
Böl ge: Çin
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Ev rim ci le rin id di ala rı doğ ru ol say dı, geç miş te, hem an ti -
lop özel li ği ta şı yan hem de fark lı bir can lı tü rü nün özel -
lik le ri ne sa hip olan pek çok ga rip can lı nın ol ma sı ge re -
kir di. Ne var ki, sa yı sız ma sal la ve ha ya li se nar yoy la do -
lu olan ev rim ci ya yın lar da, bir ta ne bi le ara can lı fo si li
ser gi len me mek te dir. Çün kü böy le bir can lı ta ri hin hiç bir
dö ne min de ya şa ma mış tır. Tüm can lı lar, re sim de ör ne ği
gö rü len 83 mil yon yıl lık an ti lop gi bi, var ol duk la rı ilk
hal le riy le gü nü mü ze ka dar gel miş ler dir.

Dö nem: Me zo zo ik za man,
Kre ta se dö ne mi
Yaş: 83 mil yon yıl
Böl ge: Çin

83 mil yon ya şın da ki
üst te ki an ti lop ka fa -
ta sı ile gü nü müz de ki
an ti lop la rın ara sın -
da hiç bir fark yok tur.
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Mus te li de a fa mil ya sı na da hil olan san sar lar, mil yon lar ca
yıl dır de ğiş me yen ya pı la rıy la, ev ri min id di ala rı nı ya lan -
la yan can lı lar dan bi ri dir. Ya pı lan je olo jik araş tır ma lar,
di ğer tüm bi lim dal la rı gi bi, ev rim te ori si nin ge çer siz li ği -
ni or ta ya ko yar ken, Ya ra tı lış'ın açık bir ger çek ol du ğu nu
göz ler önü ne ser mek te dir. 

www.kafatasifosilleri.com

Dö nem: Se no zo ik za man,
Mio sen dö ne mi
Yaş: 23 - 5 mil yon yıl
Böl ge: Çin

Üstteki, 23-5 mil yon
ya şın da ki san sar ka -
fa ta sın da da gö rül dü -
ğü gi bi san sar lar mil -
yon lar ca yıl dır ay nı -
dır lar ve bu hal le ri ile
ken di le ri ni Al lah'ın
ya rat tı ğı nı ka nıt la -
mak ta dır lar.
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Ku zey ku tup böl ge sin de ki mi za man -40 de re ce yi bu lan
so ğuk ta ya şa yan ku tup til ki le ri, bes len mek için ki mi za -
man 1000 ki lo met re lik yol ka te der ler. Al lah’ın güç şart la -
ra da ya nık lı ya rat tı ğı ku tup til ki si nin fo sil ka fa tas la rı,
gü nü müzdeki can lı ör nek le ri ne bi re bir ben ze mek te dir.
Bu apa çık de lil, tüm can lı lar da ol du ğu gi bi til ki le rin de
ya ra tıl dık la rı ilk an da ki hal le ri ile gü nü müz de de var ol -
duk la rı nı gös ter mek te dir.

www.evrimmasali.com

Dö nem: Se no zo ik za man,
Mi osen dö ne mi
Yaş: 8.2 mil yon yıl
Böl ge: Çin

Yan da Çin'de bu lun muş
olan 8.2 mil yon yıl lık ku -
tup til ki si ka fa ta sı alt ta
ise gü nü müz de ya şa yan
ku tup til ki si gö rü lü yor.
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Dar wi nist le rin 150 yıl dır de vam eden ara form fo si li ara -
yı şı bü yük bir hüs ran la so nuç lan mış tır. Gü nü müz de ev -
rim ci le rin de lil di ye or ta ya ko ya bi le cek le ri hiç bir bul gu
yok tur. An tro po log Jef frey H. Schwartz fo sil ka yıt la rı nın,
Dar wi nizm'in aley hi ne ol du ğu nu şöy le ifa de eder:
"Pek çok pa le on to log fo sil ka yıt la rın da, ka yıp hal ka la rı bul -
mak ye ri ne, sa de ce bü yük boş luk lar la ve bu gü ne ka dar kay de -
dil miş fo sil tür le ri ara sın da her han gi bir ara form ol ma dı ğı
ger çe ğiy le yüz yü ze gel di." (Schwartz, Jef frey H., Sud den Ori -
gins, 1999, s. 89)

www.hayvanlaralemi.net 

Dö nem: Se no zo ik za man,
Mio sen dö ne mi
Yaş: 23 - 5 mil yon yıl
Böl ge: Çin

23-5 mil yon yıl
ön ce si ne ait ku tup
por su ğu ka fa ta sı
(üst te), yan da ise
gü nü müz de ya -
şayan bir ku tup
por su ğu gö rü lü yor.
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Mü rek kep ba lık la rı nın ta rih bo yun ca hep mü rek kep ba lı -
ğı ola rak var ol duk la rı nın is pa tı olan re sim de ki 95 mil yon
yıl lık fo sil, ev rim ci le rin id di ala rı na mey dan oku mak ta -
dır. Mü rek kep ba lık la rı nın ev rim ge çir di ği ne da ir en kü -
çük bir de lil da hi öne sü re me yen ev rim ci ler, fo sil ka yıt la -
rı kar şı sın da bü yük pe ri şan lık için de dir ler.  

www.kuranevrimiyalanliyor.com

En üst te Lüb nan’da bu lun muş 95 mil yon yıl lık mü rek kep
ba lı ğı fo si li gö rü lü yor. He men al tın da da gü nü müz de 
ya şa yan bir mü rek kep ba lı ğı.
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Gü nü müz de ki pan da la rın ta şı dık la rı tüm özel lik le re sa -
hip olan, bun dan 96 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan pan da -
lar ev ri mi red det mek te dir. Fo sil ler le is pat la nan bu ger -
çek, açık ve net ola rak or ta da dır. Dar wi nist le rin ıs rar la
göz ar dı et me ye ça lış ma la rı, bu ger çe ği de ğiş tir mez. Can -
lı lar ev rim sel bir sü reç so nu cun da or ta ya çık ma mış tır.
Can lı ve can sız tüm var lık la rı Al lah ya rat mış tır.

Dö nem: Me zo zo ik za man,
Kre ta se dö ne mi
Yaş: 96 mil yon yıl
Böl ge: Çin

www.fosillerevrimireddediyor.com

Üst te 96 mil yon ya şın da ki
bir pan da ya ait ka fa ta sı
gö rü lü yor.
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Dö nem: Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 86 milyon yıl
Böl ge: Çin

Gü nü müz de ya şa yan kum 
til ki le riy le ay nı özelliklere
sahip olan 86 mil yon ya şın -
da ki bu ka fa ta sı ev ri me mey -
dan oku mak ta dır.

Fo sil ka yıt la rı kum til ki le ri nin hep kum til ki si ola rak var
ol duk la rı nı, baş ka bir can lı dan tü re me dik le ri ni is pat la -
mış tır. Gü nü müz kum til ki le riy le her yön den ay nı olan 86
mil yon yıl lık re sim de ki kum til ki si ka fa ta sı fo si li, ev rim -
ci le rin sa de ce ha yal le ri ni di le ge tir dik le ri nin de li li dir.
Dar wi nist le rin id di a et tik le ri gi bi bir sü reç hiç bir za man
ya şan ma mış tır, ev rim ci var sa yım lar bi lim sel da ya nak tan
yok sun dur. 
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Gü nü müz de ya şa yan bir
at na lı yen ge ci ve alt ta
da 150 mil yon yıl lık 
Al man ya'da bu lun muş
bir at na lı yen ge ci fo si li.

At na lı yen geç le ri, Che li ce ra ta (ke li ke ser li ler) alt fi lu mu -
na da hil dir ler ve örüm cek ler ve ak rep fa mil ya la rı na da ha
ya kın dır lar. Re sim de gö rü len 150 mil yon yıl ya şın da ki at
na lı yen ge ci fo si li, Ya ra tı lış'ın açık bir ger çek ol du ğu nu,
ev ri min hiç bir za man ya şan ma dı ğı nı bir kez da ha te yit et -
mek te dir. 

www.evrimbelgeseli.com
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Ev rim ci le rin çok uzun yıl lar dır ara dık la rı ara ge çiş fo sil -
le ri hiç bir şe kil de bu lu na ma mak ta, öte yan dan Ya ra tı lış
ger çe ği ni or ta ya ko yan fo sil le re her gün bir ye ni si ek len -
mek te dir. Re sim de ki zeb ra ka fa ta sı fo si li de bu ör nek ler -
den bi ri dir. Diş ve çe ne ya pı sı gü nü müz ör nek le rin den
fark sız olan bu fo sil, ev rim te ori si nin bü yük bir al dat ma -
ca dan iba ret ol du ğu nu, tüm can lı la rı Al lah'ın ya rat tı ğı nı
bir kez da ha te yit et mek te dir.

Dö nem: Me zo zo ik za man,
Kre ta se - Eosen dö ne mi
Yaş: 70 - 40 mil yon yıl
Böl ge: Çin

Üst te, diş ve çe ne ya pı -
sıy la gü nü müz de ki ör nek -
le rin den fark sız olan 
70-40 mil yon yıl lık zeb ra
ka fa ta sı fo si li gö rü lü yor.

www.dominikamberleri.com
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Dar wi nist le rin aç maz da ol du ğu ko nu lar dan bi ri de me me -
li le rin kö ke ni dir. Ev rim ci ler, me me li le rin kö ke ni ne ve bu
sı nı fa da hil can lı la rın bir bir le riy le olan söz de ev rim sel
ak ra ba lık iliş ki le ri ne da ir hiç bir ka nıt gös te re mez ler. 
90 mil yon yıl lık bu kap lan ka fa ta sı fo si li de ev rim te ori si -
nin ne ka dar bü yük bir çık maz için de ol du ğu nun de lil le -
rin den bi ri dir.

www.kambriyenvedarwin.com

Dö nem: Me zo zo ik za man,
Kre ta se dö ne mi
Yaş: 90 mil yon yıl
Böl ge: Çin

90 mil yon yıl ön ce si ne ait
olan bu kap lan ka fa ta sı,
gü nü müz de ki kap lan lar la
ay nı özel lik le re sa hip tir ve
ev rim ci le rin id di ala rı na
mey dan oku mak ta dır.
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GİRİŞ

S i zin şu sa tır la rı oku du ğu nuz sı ra da dün ya nın dört bir ya -

nın da sa vaş lar de vam edi yor, in san lar ölü yor, sa kat ka lı -

yor, evin den, yur dun dan çık mak zo run da bı ra kı lı yor. Yağ mur,

kar al tın da yüz ler ce ki lo met re yi yü rü ye rek ka te den mül te ci ler

aç lık la, su suz luk la ve sal gın has ta lık lar la mü ca de le edi yor, fa kat

bu zul mü ya pan ki şi ler vic dan ra hat lı ğı için de ha yat la rı na de -

vam ede bi li yor, ye mek yi yor ve sı cak ya tak la rın da hu zur lu bir

şe kil de uyu ya bi li yor lar. Şu an dün ya da ki ba zı ül ke le re bak tı ğı -

mız da, ada le tin, mad di gü cü elin de bu lun du ran azın lık lar ta ra -

fın dan, eğer can la rı is ter se uy gu lat tır dık la rı bir pro se dür ha li -

ne gel miş ol du ğu nu gö rü yo ruz. Eğer "in sa fa ge lir ler se" ih ti yaç

için de olan bu in san la ra yar dım eli uza tı yor, yi ne "in sa fa ge lir -

ler se" ada let li dav ra nı yor lar. Dün ya nın dört bir ya nın da ba zı

in san lar hak sız ka zanç lar el de ede rek, fa kir le rin hak kı nı yi ye -

rek re fah için de ya şı yor lar. Suç suz in san lar ce za lan dı rı lır ken

ger çek suç lu lar iti bar ve il ti fat gö rü yor.

Kı sa ca sı dün ya da ki bir çok ül ke de ada let siz lik hü küm sü rü -

yor. Pe ki ne den? İn san lar ada le tin ge rek li li ği ne inan mı yor lar

mı? 
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As lın da ada let den di ğin de her kes te mel de ay nı kav ram la rı

an lar ve bu kav ram lar ço ğu in san ta ra fın dan ka bul gö rür. Bu,

hiç bir fark lı lık gö zet me den tüm in san la rı kap sa yan, in san lar

ara sın da ki dil, din, ırk gi bi tüm ay rım la ra rağ men, im kan la rı

hak ka uy gun bir bi çim de pay laş tı ran, güç lü le rin de ğil hak lı la rın

üs tün ol du ğu bir dün ya oluş tur ma yı he def le yen bir ada let tir. 

İn san la rı ada let ten uzak laş tı ran et ken ise, pren sip te ka bul

et tik le ri bu ada le ti, ken di çı kar la rı ile ça tış tı ğın da red det me le -

ri dir. Ör ne ğin rüş ve tin kö tü bir yol ol du ğu nu, rüş vet yi ye rek

ada let siz lik yap ma nın ah lak sız lık ol du ğu nu söz de her kes ka bul

eder. Ama ken di le rin ce ca zip bir rüş vet tek li fi ile yüz yü ze ge -

len ba zı in san lar, bir ta kım "ge rek çe ler" uy du ra rak, söz de ka bul

et tik le ri bu kıs tas la rı hiç dü şün me den çiğ ner ler. 

Ay nı şe kil de, mah ke me ler de şa hit lik ya pan in san la rın mut -

la ka doğ ru ko nuş ma la rı, ger çe ği an lat ma la rı ge rek ti ği ni de her -

kes bi lir ve ka bul eder. Oy sa bir mah ke me de şa hit ola rak ifa -

de ve ren ba zı in san lar, ken di le ri nin ve ya ya kın la rı nın çı kar la rı

söz ko nu su olun ca he men ta vır de ğiş ti rir ve ko lay lık la ya lan

söy ler ler. Bu ki şi ler ada le ti pren sip te ka bul et mek te, ama ken -

di çı kar la rıy la ça tış tı ğı an da te red düt süz ola rak çiğ ne mek te dir -

ler. Ka mu ya açık mal la rın eşit pay la şıl ma sı ge rek ti ği ni de yi ne

her kes pren sip te ka bul eder. An cak bir "yar dım kam pan ya sı"

ol du ğun da, da ğı tı lan mal lar dan da ha faz la, hem de hak kın dan

faz la ala bil mek için bir çok in san bir bi ri ni ezer. Yi ne, çı kar lar

ada le te kar şı üs tün gel miş tir.

Bu şe kil de pek çok ör nek ve re bi li riz. Ama so nuç ta kar şı -

laş tı ğı mız ger çek ay nı dır: Ba zı in san lar ada le tin ge rek li li ği ne

inan sa lar da hi, ken di çı kar la rı söz ko nu su ol du ğun da ada le ti
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çiğ ne ye bil mek te dir ler. Bu şe kil de dü şü nen in san lar ba zı top -

lum lar da ço ğun lu ğu oluş tur duk la rı için de, ada let ha ya li bir

kav ram ol ma ya de vam et mek te dir.

Ada le tin yer yü zün de ger çek ten uy gu la na bil me si için se, in -

san la ra, ada let uğ ru na ken di çı kar la rı nı bir ke na ra bı rak tı ra bi -

le cek bir ah la ka ih ti yaç var dır. 

Bu ah lak, Al lah'ın biz le re öğ ret ti ği ve em ret ti ği Ku ran ah -

la kı dır. Çün kü Ku ran ah la kı in san lar ara sın da hiç bir ay rım gö -

zet me den, sa de ce hak tan ve doğ ru lar dan ya na, ka tık sız bir

ada le ti em ret mek te dir. Al lah Ni sa Su re si'nde ina nan la ra, ken -

di aleyh le rin de de ol sa ada let li dav ran ma la rı nı şöy le em re der: 

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)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi in san lar ara sın da hiç bir ay rım gö -

zet me den, sa de ce Al lah rı za sı gö ze ti le rek, Al lah'tan kor ka rak

sağ la nan ada let ger çek ada let tir. Böy le bir ada let he def len di ğin -

de, ne şah si bir men fa at, ne dost luk, ne düş man lık, ne de ki şi -

nin ha ya ta ba kış açı sı, di li, ır kı, te ni nin ren gi ka rar la rın da et ki

ede me ye cek, sa de ce ve sa de ce hak tan ya na ka rar ve ri le cek tir.

Ku ran ah la kı nın ya şan dı ğı top lum lar da ger çek ada le tin, ger çek

hu zu run ve gü ve nin de ya şa na ca ğı mut lak tır. Çün kü an cak

Al lah'tan kor kan, he sap gü nün de tüm ya pıp et tik le riy le he sa ba

çe ki le ce ği ni bi len bir in san ger çek ada le ti sağ la ya bi lir. 
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Ni te kim ta rih bu nun is pa tı dır. Al lah'ın "Ya rat tık la rı mız -

dan, hak ka yö nel tip-ile ten ve onun la ada le ti kı lan (uy gu -

la yan) bir üm met var dır." (Araf Su re si, 181) şek lin de bil dir -

di ği gi bi, ta rih bo yun ca ada le tin ha kim ol du ğu dö nem ler ya şan -

mış tır. Baş ta pey gam ber ler ve son ra da on la rın yo lu nu iz le yen

pek çok adil yö ne ti ci ya şa dık la rı dö nem ler de top lum içe ri sin -

de gü ven ve ba rış or ta mı oluş tur muş lar dır. Ör ne ğin Müs lü man

Türk mil le ti, geç miş yüz yıl lar da ger çek ada le tin na sıl sağ la na bi -

le ce ği ko nu sun da tüm dün ya ül ke le ri ne ör nek ol muş tur. Ge -

rek Sel çuk lu dö ne min de ge rek se Os man lı dö ne min de, çok

fark lı din le re men sup, ay rı dil le ri ko nu şan, fark lı top lum lar ay -

nı bay ra ğın al tın da, bi ra ra da hu zur için de ya şa mış ve top lum sal

ada let sağ lan mış tır. Müs lü man Türk ler ayak bas tık la rı her yer -

de ada let li uy gu la ma la rıy la ta nın mış lar, sevecen, ba rış çıl ve

mer ha met li ta vır la rı ne de niy le fet he di len ül ke le rin halk la rı ta -

ra fın dan da hi se vinç le kar şı lan mış lar dır.

Eli niz de ki bu ki ta bın ama cı ise, Ku ran'da ki ada le ti in san la ra

ta rif et mek tir. An cak unut ma yın ki, böy le si ne hu zur ve gü ven

do lu bir ha ya tı ya şa mak için siz de bir şey ler yap ma lı sı nız. Eğer

hu zur do lu bir ha yat ya şa mak is ti yor ve ge le cek ne sil le rin de

ada let li, gü ven do lu bir or tam da bü yü me le ri ni is ti yor sa nız, ön -

ce lik le si zin ada le ti gö ze te rek in san la ra ör nek ol ma nız ge re kir.

Si zin de ayet te bil di ri len "ada le ti em re den üm met"ten ol -

mak için önü nüz de bir fır sat var. Unut ma yın ki "... Al lah, ada -

let le hü küm yü rü ten le ri se ver." (Ma ide Su re si, 42)
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AL LAH ADA LE Tİ EM RE DER

G er çek ada le ti Al lah Ku ran'da, in san lar ara sın da hiç bir ay -

rım yap ma dan ada let le hük met me k, in san la rın hak kı nı

ko ru ma k, zul me as la rı za gös ter me mek, za li me kar şı maz lum -

dan ya na ta vır al ma k, ih ti yaç için de olan la ra yar dım eli uzat mak

ola rak em ret mek te dir. Bu ada let, bir ka rar ver mek ge rek ti ğin -

de her iki ta ra fın da hak kı nı ko ru ma yı, olay la rı çok yön lü de -

ğer len dir me yi, ön yar gı sız dü şün me yi, ta raf sız lı ğı, hak ka ni ye ti,

dü rüst lü ğü, mer ha me ti ve şef ka ti ge rek ti rir. Bun lar dan bi ri nin

ek sik li ğin de, ya da bi ri nin ağır bas ma sın da ger çek ada le ti uy gu -

la mak zor la şır. Ör ne ğin olay la rı iti dal li de ğer len di re me yen, he -

ye ca nı na ve his le ri ne ka pı lan bir in san sağ lık lı ka rar ve re me ye -

cek, bu duy gu la rı nın et ki sin de ka la cak tır. Oy sa ada let le hük -

me den bir ki şi tüm ki şi sel duy gu ve dü şün ce le ri ni bir ta ra fa bı -

rak ma yı, ken di sin den yar dım ta lep eden iki ta ra fa da hak ka ni -

yet li dav ran ma yı, her şart ve du rum da doğ ru lar dan ya na ol ma -

yı, dü rüst lük ten ve doğ ru luk tan as la ta viz ver me me yi Ku ran

ah la kı öl çü sün de ken di ne yol edin me li dir. Ki şi, öy le bir ah la ka

sa hip ol ma lı dır ki, ken di çı kar la rın dan ön ce kar şı ta ra fı dü şün -



me li, ken di si ne bir za rar ge le cek ol sa da hi, eğer hak kar şı ta -

raf tan ya nay sa, adil ola bil me li dir. 

"Ey iman eden ler, adil şa hid ler ola rak, Al lah için, hak -

kı ayak ta tu tun. Bir top lu lu ğa olan ki ni niz, si zi ada let ten

alı koy ma sın. Ada let ya pın. O, tak va ya da ha ya kın dır.

Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah, yap mak ta ol -

duk la rı nız dan ha be ri olan dır." (Ma ide Su re si, 8) aye tin de de

bil di ril di ği gi bi, Al lah in sa nın tüm yap tık la rı nı bil mek te dir. Yüce

Rabbimiz Al lah'tan kor kup sa kı nan ve ahi ret gü nün de he sa ba

çe ki le ce ği ni bi len bir ki şi Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan mak için

ada let le hük me der. Bi lir ki, Al lah tüm ya pıp et tik le riy le, söy le -

di ği her söz le ve ak lın dan ge çen her dü şün cey le onu ahi ret gü -

nün de sor gu ya çe ke cek ve bun lar la ek sik siz bir şe kil de kar şı lık

gö re cek… 

İş te bu ne den le in sa nın Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma sı, ce hen -

nem aza bın dan kur tul ma sı ve Al lah'ın son suz ni met le ri ne ka -

vu şa bil me si için yap ma sı ge re ken şey, Ku ran ah la kı nı ek sik siz

bir şe kil de ya şa mak tır. Bu nun için her in sa nın, bu ah la ka ulaş -

mak için bi rey sel ola rak ça ba sarf et me si, tüm ben cil is tek le ri -

ni ve ki şi sel men fa at le ri ni bir ya na bı ra kıp, ada le ti, mer ha me ti,

sevgiyi, şef ka ti ve ba rı şı ken di ne yol edin me si ge re kir. Al lah

Ku ran'da ger çek ada le ti ay rın tı lı ola rak ta rif et mek te, her tür -

lü an laş maz lı ğın ada le ti ayak ta tut mak la çö zü le ce ği ni bil dir -

mek te dir. Adil yö ne ti ci ler den ve adil in san lar dan olu şan bir

top lum da her tür lü an laş maz lı ğın ko lay lık la çö zü le ce ği açık tır.

Ku ran'da ada le tin ek sik siz ola rak ta ri fi  ya pıl  mış, iman eden le re

kar şı la şa cak la rı olay lar kar şı sın da ki tu tum la rı ve ada le tin na sıl

uy gu la na ca ğı  bil di ril miş tir. Bu iman eden ler için çok bü yük bir
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ko lay lık ve Al lah'tan bir rah met tir. Bu ne den le de iman eden -

ler hem Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan mak, hem de hu zur lu, gü -

ven li ve ba rış için de bir ha yat ya şa ya bil mek için in san lar ara sın -

da ek sik siz bir şe kil de ada le ti uy gu la mak la so rum lu dur.

Ada let, dil, ırk, et nik kö ken gö ze til me den, 
tüm in san lar ara sın da eşit ola rak 
uy gu lan ma lı dır

Dün ya üze rin de ge li şen olay la rı in ce le di ği miz de ada le tin

yer, za man ve ki şi le re gö re fark lı şe kil de uy gu la na bil di ği ne şa -

hit olu ruz. Ör ne ğin ba zı top lum lar da ki şi le rin ten le ri nin ren gi

ada le ti uy gu la yan ki şi le rin ka ra rı na et ki eder. Be yaz ten ren gi

olan bir ki şiy le si yah ten ren gi olan ki şi ye ay nı du rum lar da, ay -

nı ka rar la hük me dil mez. Ba zı top lum lar da ırk çok bü yük bir

önem ta şı mak ta dır. Geç ti ği miz yüz yıl da Hit ler'in Ari ır kı di ğer

ırk lar dan üs tün gö rüp, mil yon lar ca in sa nı sırf ırk la rı ne de niy le

yok et mek is te me si bu nun bir ör ne ği dir. Gü nü müz de de ırk la -

rı, ten le ri nin ren gi ne de niy le za lim ce ve ada let siz mu ame le ler -

le kar şı la şan in san lar var dır. ABD'de ve Gü ney Af ri ka'da yıl lar -

ca si yah ır ka ikin ci sı nıf in san mu ame le si ya pıl mış, çok sa yı da

As ya ve Af ri ka ül ke sin de sırf ırk fark lı lık la rı yü zün den çok şid -

det li çatışmalar ya şan mış tır. 

Oy sa Ku ran ayet le rin de fark lı halk la rın ve ka bi le le rin ya ra -

tıl ma sı nın hik met le rin den bi ri, in san la rın "bir bir le riy le ta nış ma -

la rı" ola rak bil di ri lir. Hep si de Al lah'ın ku lu olan fark lı mil let ler

ve ya ka bi le ler, bir bir le riy le ta nış ma lı, ya ni bir bir le ri nin fark lı

kül tür le ri ni, dil le ri ni, örf le ri ni, ye te nek le ri ni öğ ren me li dir.

Fark lı ırk ve mil let le rin bu lun ma sı nın bir ama cı, ça tış ma ve sa -
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vaş de ğil, kül tü rel bir zen gin lik tir. Bu çe şit li lik Al lah'ın ya ra tı -

şın da ki bir gü zel lik tir. Bir in sa nın da ha uzun boy lu, bi ri nin kı sa

boy lu ol ma sı, bir ki şi nin te ni nin be yaz di ğe ri nin sa rı renk ol ma -

sı bu ki şi ye her han gi bir üs tün lük ge tir me di ği gi bi, bir ek sik lik

ola rak da ni te len di ri le mez. Bun la rın her bi ri Al lah'ın tak dir et -

me siy le ve çok bü yük hik met ler le ya ra tıl mış tır. An cak bu fark -

lı lık la rın Al lah Ka tın da hiç bir öne mi yok tur. İman eden bir in -

san tek üs tün lü ğün tak va ile, ya ni Al lah kor ku su ve Al lah'a

iman da ki üs tün lük le ol du ğu nu çok iyi bi lir. Al lah, Hu cu rat Su -

re si'nde bu ger çe ği şu şe kil de bil di rir: 

Ey in san lar, ger çek ten, Biz si zi bir er kek ve bir di şi -

den ya rat tık ve bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk -

lar ve ka bi le ler (şek lin de) kıl dık. Şüp he siz, Al lah Ka -

tın da si zin en üs tün (ke rim) ola nı nız, (ırk ya da soy -

ca de ğil) tak va ca en ile ri de ola nı nız dır. Şüp he siz

Al lah, bi len dir, ha ber alan dır. (Hu cu rat Su re si, 13) 

Ayet te de bil di ril di ği gi bi Al lah'ın em ret ti ği ada let an la yı şı

hiç bir ay rım yap ma dan her in sa na eşit, anlayışlı ve ba rış için de

bir tav rı ge rek ti rir. 

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav) de ya şa dı ğı dö nem

bo yun ca fark lı ırk tan halk la ra kar şı bü yük bir ada let le dav ran -

mış tır. İn san la rın ırk la rı ne de niy le fark lı mu ame le gör me si ni

her za man şid det le eleş tir miş, böy le bir ah la kı "ca hi li ye ah la kı"

ola rak ta nım la mış tır. 

Pey gam be ri miz (sav), kav mi ne, ca hi li ye top lu mun da in san -

la rın sa de ce renk le ri ya da ırk la rı fark lı ol du ğu için bir bir le ri ne

kar şı düş man ca duy gu lar bes le ye bil dik le ri ni ha tır lat mış ve Müs -

lü man la rı Ku ran'da çir kin gös te ri len bu dav ra nış tan sa kın ma ya
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da vet et miş tir. Bun dan 1400 yıl ön ce Pey gam be ri miz Hz. Mu -

ham med (sav) ara cı lı ğıy la in san la ra bir rah met ola rak gön de ri -

len Ku ran'da, tüm bu il kel man tık lar or ta dan kal dı rıl mış, tüm in -

san la rın, ren gi, ır kı, di li ne olur sa ol sun eşit ol du ğu bil di ril miş -

tir. Pey gam be ri miz (sav) ca hi li ye inan cın da var olan, in san la rı ır -

ka ve ren ge gö re de ğer len dir me an la yı şı nın ba sit li ği üze rin de

dur muş ve Ve da Hut be sin de Arap kav mi ne hi ta ben şöy le söy -

le miş tir:

"Soy lar la övü nül mez. Arap lar, Arap ol duk la rın dan Acem ler den;

Acem ler de, Acem ol duk la rın dan Arap lar dan üs tün sa yı la maz -

lar. Çün kü Al lah Ka tın da en yü ce ola nı nız, ona kar şı gel mek ten

en faz la ka çı na nı nız (en tak va lı nız)dır."

Pey gam be ri miz (sav) bu söz le riy le in san la ra bir kez da ha

Hu cu rat Su re si, 13. ayet te bil di ri len, in san lar ara sın da ki üs tün -

lü ğün sa de ce tak va ya gö re ola bi le ce ği ger çe ği ni ha tır lat mış tır.

İs lam, Pey gam be r Efen di mi z (sav)’in de bil dir di ği gi bi bu il kel

ba kış açı la rı nı ta ma men or ta dan kal dır mak ta dır. Is lam ah la kı nın

ya şan dı ğı bir or tam da, bir in san ne Musevi ne Hıristiyan ne

zen ci ne de Kı zıl de ri li ol du ğu için suç la na maz, fark lı bir mu -

ame le ye ma ruz ka la maz, mağ dur edi le mez. Bu, Al lah'ın tak di -

ri dir ve Al lah her in sa nı en gü zel şek liy le ya rat mış, en gü zel su -

re ti ver miş tir. İn san la ra dü şen her za man ve her ke se kar şı adil,

say gı lı, sevecen, mer ha met li, ba rış çıl ve sev gi do lu ol mak tır. 

Bu nun ya nı sı ra ki şi nin fa kir ya da zen gin ol ma sı da mü mi nin

ada let le hük met me si ni en gel le mez, ka rar la rı nı et ki le mez. Bir in -

sa nın sa de ce mad di güç sa hi bi ol du ğu için di ğer in san la ra hak sız -

lık yap ma sı, zul met me si ve bun dan da hiç bir kar şı lık gör me den

kur tul ma sı çok bü yük bir hak sız lık tır. Oy sa gü nü müz de ba zı
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dün ya dev let le ri ne bak tı ğı mız da, zen gin le ri kol la yan, fa kir le re ise

ikin ci sı nıf in san mu ame le si ya pan bir an la yı şın ha kim ol du ğu gö -

rül mek te dir. Bu na gö re ba zı zen gin ler ada let ten da ha faz la fay -

da lan mak ta, fa kir ler den üs tün tu tul ma yı ken di le rin de bir hak gi -

bi gör mek te dir ler. Da ha sı, ada let me ka niz ma la rı nı ken di men fa -

at le ri için yön len dir me ye ça lış mak ta dır lar. Bu an la yış di nin ya -

şan ma dı ğı top lum lar da çok bü yük ada let siz lik le re ne den ol mak -

ta, in san la rın bir bö lü mü çok bü yük bir se fa let le mü ca de le eder -

ken, di ğer le ri zen gin lik le ri nin ver di ği ay rı ca lı kla rı kul lan mak ta dır. 

An cak tüm bu olum suz luk la ra rağ men ada le tin ha kim ol -

ma sı, in san lar ara sın da top lum sal ba rı şın sağ lan dı ğı bir ha ya tın

ha kim kı lın ma sı müm kün dür. Bu, Ku ran ah la kı nın ha kim kı lın -

ma sıy la ve in san la rın Ku ran ah la kın dan ta viz ver me me le riy le

ola bi lir. Çün kü Al lah bir aye tin de şu şe kil de em re der:

… 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… (Ni sa Su re si, 135)

Al lah'ın bu em ri uya rın ca Al lah'tan kor kan mü min, kar şı -

sın da ki ki şi fa kir de ol sa zen gin de ol sa, her ne şart olur sa ol -

sun, mut la ka ada let le hük me der, o ki şi nin mad di du ru mu ne -

de niy le fark lı bir tu tum içi ne gir mez. Çün kü zen gin lik ya da fa -

kir li ğin Al lah'ın in san la rı de ne mek için ya rat tı ğı ge çi ci dün ya

şart la rı ol du ğu nu bi lir. İn san öl dü ğü za man dün ya da ki ma lı nın

ve mül kü nün hiç bir de ğe ri kal ma ya cak, sa de ce tak va sıy la kar -

şı lık bu la cak tır. Al lah'ın hoş nut ola ca ğı nı bil dir di ği ta vır ise hak -

ka ni yet tir, ada let tir, dü rüst lük ve doğ ru luk tur. Bu gü zel ah la -

kın kar şı lı ğı ise son suz ahi ret mü ka fat la rı dır.
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Al lah ye tim ler ko nu sun da ke sin bir 
ada le ti em ret miş tir

Ku ran'da ada le tin ayak ta tu tul ma sı ko nu sun da ve ri len ör -

nek ler den bi ri de ye tim le rin mal la rı ko nu sun da dır. Ayet ler de

ye tim le rin mal la rı nı, on lar bu mal la rı kont rol ede bi le cek ya şa

ge le ne ka dar, en adil şe kil de kul lan mak em re dil miş tir. En'am

Su re si'nde şu şe kil de bu yu ru lur:

"Ye ti min ma lı na, o er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar -

o en gü zel (şek lin) dı şın da- yak laş ma yın. Öl çü yü ve

tar tı yı doğ ru ola rak ya pın…(En'am Su re si, 152)

Al lah baş ka ayet le rin de de, ye tim ler er gin lik ça ğı na ulaş ma -

dan on la rın mal la rı nı çar ça buk tü ket me ye ça lış ma ma yı ha tır lat -

mak ta, in san la rı ta ma men adil bir tu tum la ha re ket et me ye ça -

ğır mak ta dır. Bu ko nu da ki ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Ye tim le re mal la rı nı ve rin ve mur dar olan la te miz

ola nı de ğiş tir me yin. On la rın mal la rı nı mal la rı nı za

ka ta rak ye me yin. Çün kü bu, bü yük bir suç tur. (Ni sa

Su re si, 2)

Ye tim le ri, ni ka ha eri şe cek le ri ça ğa ka dar de ne yin;

şa yet ken di le rin de bir (rüşd) ol gun laş ma gör dü nüz

mü, he men on la ra mal la rı nı ve rin. Bü yü ye cek ler di -

ye is raf ile çar ça buk ye me yin. Zen gin olan if fet li ol -

ma ya ça lış sın, yok sul olan da ar tık ma ruf (ih ti ya ca ve

ör fe uy gun) bir şe kil de ye sin. Mal la rı nı ken di le ri ne

ver di ği niz za man, on la ra kar şı şa hid bu lun du run. He -

sap gö rü cü ola rak Al lah ye ter. (Ni sa Su re si, 6)

Er gin lik ça ğı na eri şin ce ye ka dar, -o da en gü zel bir

tarz ol ma sı- dı şın da ye ti min ma lı na yak laş ma yın. Ah -
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de ve fa gös te rin. Çün kü ahid bir so rum lu luk tur. (İs -

ra Su re si, 34)

Ayet ler de bil di ri len ah la kın ak si yö nün de ha re ket ede rek

ye tim le rin mal la rı nı zu lüm le tü ke ten ler ve ada let siz ce har ca -

yan lar son suz azap la uya rıl mış lar dır. Al lah "Ger çek ten, ye -

tim le rin mal la rı nı zul me de rek yi yen ler, ka rın la rı na an -

cak ateş dol dur muş olur lar. On lar, çıl gın bir ate şe gi re -

cek ler dir." (Ni sa Su re si, 10) aye ti ile in san la rı ada let siz dav -

ran mak tan me net miş tir. Bu ör nek te de gö rül dü ğü gi bi Ku -

ran'da ta rif edi len ada let in sa nın tüm ha ya tı nı kap sa yan bir ada -

let tir. İn sa nın ada le ti uy gu la ma ko nu sun da gös ter di ği ti tiz lik

ise, o ki şi nin ebe di ha ya tın da cen net ve ya ce hen ne me git me si -

ne et ki et mek te dir. 

Ve ri le cek ka rar ken di ya kın la rı ile il gi li ol sa
da hi, mü min ada let le hük met mek le 
so rum lu dur

Ada le tin ta ri fi ya pıl dı ğı za man bel ki içi niz den ada let li dav -

ran ma nın çok ko lay ol du ğu nu, tüm ka rar la rı nız da her za man

adil dav ran dı ğı nı zı ge çir miş ola bi lir si niz. An cak ve re ce ği niz adil

bir ka ra rın ne ti ce sin de bir ya kı nı nız, an ne niz, ba ba nız ya da bir

ak ra ba nız fi zi ki ya da ma ne vi bir sı kın tı ya gi re cek ol sa, aca ba bu

ka ra rı ko lay lık la ve re bi lir mi si niz? Sev di ği niz, fa kat doğ ru yol -

dan sap mış bir ki şi hak kın da ka rar ve rir ken de ta raf sız, dü rüst

ve hak ka ni yet li ola bi lir mi si niz? 

Bu so ru kar şı sın da bir çok in san du rak lar. Ger çek ten de

böy le bir du rum da adil ol mak ba zı ki şi le re zor ge le bi lir. Sev di -

ği bir ki şi ye, baş ka bi ri ne ol du ğun dan da ha to le rans lı dav ra na -
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bi lir, bir an ol sun ba zı ger çek le ri gör mez den ge le bi lir. An cak

asıl önem li olan in sa nın her şart ve du rum da ada let ten hiç bir

şe kil de ta viz ver me me si, Al lah'ın "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..." (Ni sa

Su re si, 135) aye ti ne ti tiz lik le uy ma sı dır. İn san lar da gü ven duy -

gu su oluş tu ra cak olan da kar şı la rın da ki ki şi nin her şart al tın da

doğ ru lar dan ya na ta vır ala ca ğı nı bil mek tir. Sa de ce kan ve ya

dost luk ba ğı ol du ğu için ya kın la rın ko ru nup-gö ze til me si nin,

ada let bek le yen ki şi ler de hu zur suz luk oluş tu ra ca ğı ve gü ven siz

bir or tam mey da na ge ti re ce ği ke sin dir. 

An cak Ku ran'ın hü küm le ri ne gö re ha re ket eden bir ki şi

Al lah'ın "… Söy le di ği niz za man -ya kı nı nız da hi ol sa- adil

olun. Al lah'ın ah di ne ve fa gös te rin. İş te bun lar la si ze tav -

si ye (emr) et ti; umu lur ki öğüt alıp-dü şü nür sü nüz."

(Enam Su re si, 152) şek lin de bil dir di ği tav si ye le ri ne uyar. Bu ta -

vır onun Al lah'a olan güç lü ima nı nın ve gü zel ah la kı nın bir gös -

ter ge si dir. 

Ku ran'da bu ko nu da Hz. Musa (as)'ın ha ya tın dan bir ör nek

ha ber ve ril mek te dir. Ka sas Su re si'nde şu şe kil de bil di ri lir:

(Mu sa) Hal kı nın ha be ri ol ma dı ğı bir za man da şeh re

gir di, or da kav ga et mek te olan iki adam bul du; bu

ken di ta raf tar la rın dan, şu da düş man la rın dan. Der -

ken ta raf tar la rın dan olan, düş man la rın dan ola na

kar şı on dan yar dım is te di. Bu nun üze ri ne ona bir

yum ruk at tı ve işi ni bi ti ri ver di. (Son ra da:) "Bu şey -

ta nın işin den dir; o, ger çek ten açık ca sap tı rı cı bir düş -

man dır" de di. (Ka sas Su re si, 15)
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Bu olay da Hz. Mu sa (as) ken di ta raf tar la rın dan bi ri si nin

kav ga sı na şa hit olur. Mu sa Pey gam ber (as) ya kın la rın dan olan

bu ki şi nin ya nın da yer alır ve onun la bir lik te di ğer ki şi ye kar şı

çı kar. Bu tar tış ma es na sın da kar şı ta raf ta ki ki şi ye yum ruk atar

ve onu is te me den öl dü rür. An cak da ha son ra çok bü yük bir

ha ta yap tı ğı nın far kı na va rır. Bu, iman eden bir ki şi nin ada let

an la yı şı nı ta rif et me si ba kı mın dan çok önem li bir ör nek tir.

Çün kü ki min hak lı ki min hak sız ol du ğu nu araş tır ma dan, sa de -

ce ken di ya kı nı, ak ra ba sı ya da dos tu ol du ğu için bir ki şi yi des -

tek le mek Al lah'ın be ğen me di ği bir ah lak tır. Ni te kim kut lu bir

pey gam ber olan Hz. Mu sa (as) da bu ger çe ği he men an la mış,

ayette haber verildiği gibi yap tı ğı ha re ke ti "şey ta nın işi" ola rak

ni te len dir miş tir. 

Hz. Musa (as)'ın "şeytanın işi" olarak tarif ettiği "hizipçilik

duygusu", tarih boyunca dökülen kanların en büyük sorumlu-

larından biridi. İnsanların adalet ve hakka göre değil, her ne

surette olursa olsun kendi ailesini, aşiretini, kavmini, yandaşla-

rını veya ırkını haklı çıkarmaya yönelik saplantıları, sayısız çatış-

ma ve savaşın çıkış noktası olmuştur.

Bu kışkırtmaya karşı müminin göstermesi gereken tavır da

yine Hz. Musa (as)'ın hayatı örnek verilerek Kuran'da bildiril-

mektedir. Hz. Musa (as), şeytanın insana vermeye çalıştığı bu

kötü duygunun bir zulüm olduğunu vicdanıyla hemen anlamış,

tevbe edip, Allah'a sığınmıştır. Kıssanın devamında Hz. Musa

(as)'ın bu örnek ve vicdanlı tavrı şöyle anlatılır:

De di ki: "Rab bim, ger çek ten, ben ken di nef si me zul -

met tim, ar tık be ni ba ğış la." Böy le ce (Al lah) onu ba -

ğış la dı. Şüp he siz. O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. De -
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di ki: "Rab bim, ba na ver di ğin ni met ler adı na, ar tık

suç lu gü nah kar la ra des tek çi ol ma ya ca ğım." (Ka sas

Su re si, 16-17)

Bir top lu lu ğa kar şı du yu lan kin mü min le ri
ada let ten alı koy maz

Bir in sa nın adil ka rar ver me si ni, sağ du yu lu dü şün me si ni ve

akıl cı dav ran ma sı nı en gel le ye bi le cek et ken ler den bi ri kar şı sın da -

ki ki şi ye ya da top lu lu ğa olan kız gın lı ğı, ki ni dir. As lın da bu, gü nü -

müz ca hi li ye top lum la rın da ol duk ça yay gın bir ba kış açı sı dır. Ba zı

in san lar düş man ca duy gu lar bes le dik le ri ki şi le re kar şı her tür lü

ada let siz li ği, ah lak sız lı ğı ko lay lık la ya pa bi lir ler. Bu ki şi nin üze ri ne

iş le me di ği suç la rı atar, ma sum ol du ğu nu bil se ler da hi bu ki şi aley -

hin de şa hit lik ya pa bi lir ler. Sa de ce bu gi bi düş man ca tu tum lar dan

do la yı suç suz ye re bir çok in san çok bü yük mağ du ri yet ler ya şa ya -

bil mek te dir. Ba zı ki şi ler doğ ru yu bil me le ri ne rağ men ken di le ri ne

düş man gör dük le ri ki şi le rin le hin de şa hit lik yap maz, el le rin de bu

ki şi nin suç suz lu ğu nu ka nıt la ya cak de lil ol sa bi le or ta ya çı kar maz -

lar. Hat ta bu ki şi nin ba şı na bü yük bir be la gel me si, hak sız lık lar la

kar şı laş ma sı ya da zu lüm gör me si söz ko nu su ki şi ler de bü yük bir

se vinç uyan dı rır. En bü yük te dir gin lik le ri ise ada le tin üs tün gel -

me si ve bu ki şi nin suç suz lu ğu nun or ta ya çık ma sı dır.

İş te bu ne den le de ca hi li ye top lu mun da in san la rın bir bir le -

ri ne gü ven me le ri çok zor dur. Her kes bir an son ra kar şı sın da -

ki ki şi den kö tü lük gö re ce ği en di şe siy le ya şar. Bir bir le ri ne kar -

şı gü ven le ri ni kay bet me le ri nin so nu cun da ise yar dım laş ma, şef -

kat, mer ha met, kar deş lik gi bi in sa ni özel lik le ri ni za man la yi ti -

rir, bir bir le rin den nef ret eder ha le ge lir ler. 
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Oy sa iman eden bir ki şi nin bir top lu lu ğa ya da ki şi ye kar şı

his set ti ği duy gu lar, onun al dı ğı ka rar lar da ke sin lik le et ki li ol -

maz. Kar şı sın da ki ki şi ne ka dar kö tü ah lak lı olur sa ol sun, ne

ka dar düş man ca bir tu tum için de olur sa ol sun, iman eden ki şi

bir ka rar ver me si ge rek ti ğin de tüm bu duy gu la rı nı bir ke na ra

bı ra kıp, ada let le dav ra nır, ada let le ka rar ve rir, ada le ti tav si ye

eder. O ki şi ye kar şı his set tik le ri ak lı nın ve vic da nı nın önü ne

ge çe mez. Vic da nı ona her za man Al lah'ın emir ve tav si ye le ri ne

uy ma yı, gü zel ah lak tan as la ta viz ver me me yi söy le mek te dir.

Çün kü bu, Al lah'ın iman eden le re Ku ran'da bil dir di ği bir em ri -

dir. Ma ide Su re si'nde şu şe kil de bil di ri lir: 

Ey iman eden ler, adil şa hid ler ola rak, Al lah için, hak -

kı ayak ta tu tun. Bir top lu lu ğa olan ki ni niz, si zi ada -

let ten alı koy ma sın. Ada let ya pın. O, tak va ya da ha

ya kın dır. Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz Al lah,

yap mak ta ol duk la rı nız dan ha be ri olan dır. (Ma ide Su -

re si, 8)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi adil bir ta vır ser gi le mek tak va ya

en ya kın olan dır. İman eden bir ki şi, an cak ada let le dav ran dı ğı

za man Al lah Ka tın da bir hoş nut luk ka za na ca ğı nı bi lir. Gü zel ah -

la kı na şa hit olan her in san bu ki şi ye gü ve nir, ya nın da ra hat

eder, her tür lü so rum lu lu ğu ve gö re vi gö nül ra hat lı ğı ile ken -

di si ne ve re bi lir. Böy le ki şi ler, düş man la rı ta ra fın dan da hi say gı

ile kar şı la nır. Hat ta on la rın bu tav rı, in kar eden bir çok in sa na

ör nek ola rak iman et me le ri ne ve si le ola bi lir. Ni te kim bu ko -

nu da bi zim için en gü zel ör nek Hz. Mu ham med (sav)'dir. Pey -

gam be ri mi z (sav)'in, hiç bir ay rım yap ma dan, sevgi ve mer ha -
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me ti her ke se gös ter miş ol ma sı, o dö nem de ya şa yan Hı ris ti yan,

Musevi, din siz, müş rik her ke sim den in sa nın kal bi nin İs lam'a

ısın ma sı na ve si le ol muş tur. 

Gü nü müz de ya şa yan mü min ler için de kuş ku suz en gü zel

ör nek Pey gam be r Efen di mi z (sav)’in Ku ran'da da bil di ri len uy -

gu la ma la rı dır. Gü nü müz de de ay nı Asr-ı Sa adet dö ne min de ol -

du ğu gi bi, Hı ris ti yan, Musevi, Bu dist, Hin du, ate ist, din siz, müş -

rik, put pe rest gi bi çok fark lı inanç la ra sa hip in san top lu luk la rı

bi ra ra da ya şa mak ta dır. Bir Müs lü man kar şı sın da ki in sa nın inan -

cı ne olur sa ol sun anlayışlı ol mak la, af fet mek le, adil ve in san cıl

dav ran mak la yü küm lü dür. Çün kü her in sa nın ile ri de iman et -

me, Müs lü man ol ma, Al lah'a tes lim ol ma ih ti ma li var dır. İman

eden bir ki şi nin bu ger çe ği ak lın dan hiç çı kar ma ma sı ge re kir.

İman eden le re yük le ti len so rum lu luk Al lah'ın di ni ne gü zel lik le,

ba rış la ve sevgiyle da vet et mek tir. Bu doğ ru la rı uy gu la yıp uy -

gu la ma ma, iman edip et me me ka ra rı kar şı ta ra fa ait tir. Bir ki -

şi yi iman et me ye zor la mak, ba zı şey le ri zor la ka bul et tir me ye

ça lış mak Ku ran ah la kı na ay kı rı bir ta vır dır. Al lah bu nu Ku -

ran'da şöy le bil dir miş tir;

"Din de zor la ma (ve bas kı) yok tur. şüp he siz, doğ ru -

luk (rüşd) sa pık lık tan apa çık ay rıl mış tır. Ar tık kim

ta ğu tu ta nı ma yıp Al lah'a ina nır sa, o, sa pa sağ lam bir

kul pa ya pış mış tır; bu nun kop ma sı yok tur. Al lah, işi -

ten dir, bi len dir." (Ba ka ra Su re si, 256)
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RE SUL LER ADA LE Tİ 
GE TİR MİŞ TİR

K i ta bın ilk bö lü mün de ta rif et ti ği miz ada le tin ha kim ol du -

ğu or tam, in san la rın bü yük bir bö lü mü ne gö re sa de ce

ki tap lar da ta ri fi ya pı lan, in san la rın ha yal le ri ni süs le yen bir

ütop ya dır. Bu dü şün ce ye gö re ger çek ada le tin ha kim ol du ğu

bir top lu mun var ol ma sı as la müm kün de ğil dir. Oy sa in san lık

ta ri hi bo yun ca Ku ran'da  em re di len ada le tin hü küm sür dü ğü,

in san lar ara sın da ger çek hu zur, sevgi ve gü ve nin ya şan dı ğı dö -

nem ler ol muş tur. 

Al lah'ın in san la ra uya rı cı ola rak gön der di ği el çi le ri n ya şa dı -

ğı top lum lar da çok bü yük bir anlayış, ba rış ve ada let hü küm

sür müş tür. Al lah'ın "Her üm me tin bir re su lü var dır. On la -

ra re sul le ri gel di ği za man, ara la rın da ada let le hü küm ve -

ri lir ve on lar zul me uğ ra tıl maz lar." (Yu nus Su re si, 47) şek -

lin de bil dir di ği gi bi bu dö nem ler de hiç kim se ye zul me dil me miş,

in san lar ara sın da ada let ha kim ol muş tur.

Allah tüm elçilerine insanlar arasında adaletle hükmetme-

lerini emretmiştir. Hz. İsa (as)'a, Hz. Musa (as)'a, Hz. Davud



(as)'a indirilen kitaplarda, aynı Hz. Muhammed (sav)'e indirilen

Kuran'da olduğu gibi, insanlar güzel ahlaka, sevgiye, barışa ve

güvene davet edilmişlerdir. Allah "Andolsun, Biz elçilerimi-

zi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta

tutsunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik."

(Hadid Suresi, 25) ayetiyle elçilerin gönderiliş sebeplerinden

birinin "adaleti ayakta tutmak" olduğunu bildirmektedir. 

Kuran'da insanlar arasında adaletle hüküm vermesiyle

örnek gösterilen peygamberlerden biri Hz. Davud (as)'dır. Hz.

Davud (as)'a aralarında anlaşmazlık olan iki davacı gelmiş ve

ondan aralarında hak ile hükmetmesini istemişlerdir:

Sa na o da va cı la rın ha be ri gel di mi? Ha ni mih ra ba

(Da vud'un bu lun du ğu ye re gir mek için) yük sek du -

var dan tır man mış lar dı. Da vud'a gir dik le rin de, o, on -

lar dan ürk müş tü; de di ler ki: "Kork ma, iki da va cı yız,

bi ri miz di ğe ri mi ze hak sız lık ta bu lun du. Şim di sen

ara mız da hak ile hük met, ka ra rın da zul me sap ma ve

bi zi doğ ru yo lun or ta sı na yö nel tip-ilet. Bu be nim kar -

de şim dir, dok san do kuz ko yu nu var dır, be nim se bir

tek ko yu num var. Bu na rağ men "Onu da be nim pa -

yı ma (ko yun la rı ma) kat" de di ve ba na, ko nuş ma da

üs tün gel di." (Sad Su re si, 21-23)

Ayette de bildirildiği gibi iki davacı Allah'ın elçisinden ara-

larında hükmederken zulme sapmamasını ve onları doğru olan

yola iletmesini istemişlerdir. Onun adaletle karar vereceğine

güvenmiş ve kararına teslim olmuşlardır. Ayette haber verildi-

ği üzere, Hz. Davud (as)'ın cevabı şu şekildedir:

(Da vud) De di ki: "An dol sun se nin ko yu nu nu, ken di
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ko yun la rı na (kat mak) is te mek le sa na zul met miş tir.

Doğ ru su, (emek ve ma li güç le ri ni) bir leş ti rip ka tan

(or tak)lar dan ço ğu, bir bir le ri ne kar şı te ca vüz eder -

ler; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar baş -

ka. On lar da ne ka dar az dır."…(Sad Su re si, 24)

Hz. Davud (as)'ın bu kararı iman edenler için çok güzel bir

örnek teşkil etmektedir. Çünkü Davud Peygamber (as) güçlü

olandan değil, haktan ve doğrudan yana olmuş, adaletle hüküm

vermiştir. Allah aynı surenin 25. ayetinde Hz. Davud (as)'ın

güzel ahlakını "Şüphesiz onun Bizim Katımızda gerçekten

bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır" şeklinde

övmüş, güzel bir yer ile müjdelemiştir. 26. ayette ise Allah Hz.

Davud (as)'a, "Biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyley-

se insanlar arasında hak ile hükmet, istek ve tutkulara

(hevaya) uyma; sonra seni Allah'ın yolundan saptırır.

Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü

unutmalarından dolayı şiddetli bir azab vardır" hükmüyle

adaletin önemi bildirilmektedir. 

Medyen toplumuna gönderilen Hz. Şuayb (as)'ın kavmi de

ticaret hayatında adaletsiz davranan bir kavimdi. Ölçü ve tar-

tıyı tam tutmuyor, eşyaların değerini eksiltiyor, insanları alda-

tıyorlardı. Hz. Şuayb (as), kavmini bu adaletsiz tutumları nede-

niyle uyarmış, onları adalete davet etmiştir. Ayetlerde şu şekil-

de bildirilir:

Med yen (top lu mu na da) kar deş le ri Şu ayb'ı (gön der -

dik. Şu ayb on la ra:) De di ki: "Ey kav mim, Al lah'a kul -

luk edin, si zin O'ndan baş ka ila hı nız yok tur. Si ze

Rab bi niz den apa çık bir bel ge (mu ci ze) gel miş tir. Öl -

çü yü ve tar tı yı tam tu tun, in san la rın (hak la rı olan

52 KURAN’DA ŞEFKAT VE ADALET



mal la rı nı) eş ya sı nı de ğe rin den dü şü rüp-ek silt me yin

ve dü ze ne (ıs la ha) ko nul ma sın dan son ra yer yü zün de

boz gun cu luk (fe sad) çı kar ma yın. Bu si zin için da ha

ha yır lı dır, eğer ina nı yor sa nız." (Araf Su re si, 85)

Bir baş ka ayet te ise Hz. Şuayb (as) kav mi ne Al lah rı za sı için

ya pı lan he lal ka zan cın on lar için da ha ha yır lı ol du ğu nu ha tır lat -

mış, ada le ti gö zet me le ri ni söy le miş tir: 

"Ey kav mim, öl çü yü ve tar tı yı -ada le ti gö ze te rek-

tam tu tun ve in san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şü rüp-

ek silt me yin ve yer yü zün de boz gun cu lar ola rak ka rı -

şık lık çı kar ma yın. Eğer mü min se niz, Al lah'ın bı rak tı -

ğı (he lal iş ler den olan ka zanç) si zin için da ha ha yır lı -

dır. Ben, si zin üze ri niz de bir gö zet le yi ci de ği lim."

(Hud Su re si, 85-86)

Kuran'da Hz. Musa (as)'ın, Hz. İsa (as)'ın, Hz. Yusuf (as)'ın

ve diğer peygamberlerin adil tutumları ile ilgili pek çok örnek

verilmiş, onların gönderildikleri kavimleri güzel ahlaka davetle-

ri ayrıntılı olarak bildirilmiştir. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de tüm hayatı

boyunca, Kuran'da bildirilen "Allah için şahidler olarak ada-

leti ayakta tutun…" (Nisa Suresi, 135) emri uyarınca gönde-

rildiği kavminde adaleti eksiksizce uygulamıştır. Onun adaleti

uygulama konusundaki olağanüstü titizliği ve güzel ahlakı insan-

ların ona olan güvenlerinin kat kat artmasına ve Allah'ın dinine

bağlanmalarına vesile olmuştur. Hatta Kuran'ın indirildiği ilk

yıllarda birçok önde gelen inkarcı, Peygamber Efendimiz

(sav)'in güzel ahlakı ve adil kararları karşısında ona tüm kalple-

riyle teslim olarak İslam'a girmişlerdir. 
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Peygamberimiz (sav)'in hayatında bu yönde pek çok olay

yaşanmış, bu olayların büyük bir bölümü de gerek Peygamberi-

miz (sav)'in hadislerinde, gerekse İslam tarihinde yer alarak bize

ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz (sav) bu adil, sevecen, merha-

metli, şefkatli tavrı ile her dönemde kendisini izleyen Müslü-

manlar için çok güzel bir örnektir. Onun her tavrında, her

sözünde, her uygulamasında iman edenler için hikmetler bulun-

maktadır. Allah Peygamberimiz (sav)'in üstün ahlakını ve Müs-

lümanlara olan düşkünlüğünü bir ayetinde şöyle bildirmiştir:

An dol sun si ze, içi niz den sı kın tı ya düş me niz O'nun gü -

cü ne gi den, si ze pek düş kün, mü'min le re şef kat li ve

esir ge yi ci olan bir el çi gel miş tir. (Tev be Su re si, 128)

Hz. Mu ham med (sav)'in tüm in san lı ğa 
ör nek ha ya tı

Al lah, in san la ra bir uya rı cı ve kor ku tu cu ola rak gön der di ği

el çi le ri ne, ön ce ki say fa lar da be lirt ti ği miz gi bi, in san lar ara sın da

ada le ti sağ la ma la rı nı em ret miş tir. Son pey gam ber olan Hz.

Mu ham med (sav) de ken di si ne vah yin gel di ği yer olan Mek -

ke'de İs lam di ni ni adil bir tu tum la yay ma ya baş la mış tır. 

O dö nem de Ara bis tan'da, özel lik le de Mek ke'nin top lum -

sal dü ze nin de, bir çok so run lar var dı. "Ca hi li ye dö ne mi" ola rak

ad lan dı rı lan İs la mi yet’ ten ön ce ki bu za man da, ırk lar ve din ler

ara sın da çok şid det li bir ay rım ve bu ay rım dan kay nak la nan hu -

zur suz luk lar, fark lı din le re men sup ka vim ler ara sın da hoş gö rü -

süz bir or tam, aşi ret kav ga la rı, ada let siz bir eko no mik dü zen,

yağ ma la ma lar, zen gin ve fa kir ler ara sın da çok bü yük uçu rum -
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lar ve da ha pek çok ada let siz uy gu la ma lar mev cut tu. Ada let

sağ la na mı yor, za yıf olan lar gü cü ve pa ra sı olan lar ta ra fın dan

ola bil di ğin ce ezi li yor, in san la ra ırk la rı, din le ri ve dil le ri yü zün -

den zul me di li yor du. İn san lar ka rın tok lu ğu na çok ağır şart lar

al tın da ça lış tı rı lı yor, ade ta ezi yet gö rü yor lar dı. 

Ti ca ret ha ya tın da da fa iz sis te mi nin ge tir di ği ağır yük al tın -

da gü cü az olan yok olu yor, zen gin olan ise aşı rı bir tü ke ti me

yö ne li yor du. Hat ta bu ah lak sız lık lar dan ba zı la rı ge le nek sel leş -

miş ti. Ör ne ğin ti ca ret ker van la rı na bas kın ya pa rak yol cu la rı

yağ ma la yan ca hi li ye dev ri Arap la rı, el de et tik le ri ga ni met le ri

ucuz fi ya ta pi ya sa ya sü re rek fi yat la rı et ki ler ler di. Ba zen de el -

le rin de ki mal la rı özel lik le sak la ya rak ka ra bor sa pi ya sa sı oluş tu -

rur lar dı. 

Ku ran'da Hz. Mu ham med (sav) ön ce sin de top lu mun bü -

yük ço ğun lu ğu nu oluş tu ran Be de vi top lu mu ile il gi li pek çok

bil gi ve ril miş tir. Al lah, Ku ran'da Ara bis tan'da ki bu ca hil hal kın

ne de re ce söz an la maz ol du ğu nu, "Be de vi ler in kar ve ni fak

ba kı mın dan da ha şid det li dir. Al lah'ın el çi si ne in dir di ği

sı nır la rı bil me me ye de on lar da ha 'yat kın ve el ve riş li -

dir.' Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (Tev -

be Su re si, 97) aye tiy le bil dir miş tir.

Pey gam be ri miz Hz. Muhammed (sav) iş te böy le si ne ca hil ve

söz an la maz bir kav me doğ ru la rı an lat mak ve on la rı gü zel ah la -

ka da vet et mek için gön de ril miş tir. An cak kar şı sı na çı kan hiç bir

zor luk Al lah'ın el çi si ni yıl dır ma mış, o, "in kar ve ni fak ba kı mın -

dan şid det li" olan bu kav me Al lah'ın di ni ni te biğ et miş, tüm ha -

ya tıy la on la ra çok gü zel bir ör nek ol muş tur. Aşa ğı da ki ayet te

em re dil di ği gi bi, kav mi ni da ima ada let li ol ma ya da vet et miş tir:
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De ki: "Rab bim ada let le dav ran ma yı em ret ti…"

(Araf Su re si, 29)

Peygamber Efendimiz Hz. Mu ham med (sav)'in teb li ği ve

gü zel ah la kı tüm Arap ya rı ma da sın da çok bü yük bir et ki uyan -

dır mış ve onun dö ne min de in san lar akın akın İs la m’ı ka bul et -

miş ler dir. Ku ran'da bil di ri len adil hü küm ler, gü zel ah lak, anla-

yış ve ba rış, sos yal ha ya ta bir dü zen ve hu zur ge tir miş tir. Bu -

nun en önem li se bep le rin den bi ri de Hz. Mu ham med (sav)'in,

"...in san lar ara sın da hük met ti ği niz de ada let le hük -

met me ni zi em re di yor" (Ni sa Su re si, 58) aye ti ge re ği, in -

san lar ara sın da hiç bir ay rım yap mak sı zın ada le ti ko ru ma sı dır. 

Bu nun bir ör ne ği Peygamber Efendimiz (sav)'in Ki tap Eh lin -

den Nec ran Hal kı ile yap tı ğı bir söz leş me dir. İler le yen say fa lar -

da da ha de tay lı ola rak in ce le ye ce ği miz bu me tin Hz. Mu ham -

med (sav)'in o dö nem de ben ze ri ne rast lan ma yan bir ada let an -

la yı şı nı in san lar ara sın da uy gu la dı ğı nı gös ter mek te dir. Pey gam -

be ri miz Hz. Muhammed (sav)'in "Ada let is te yen bu la cak tır, ne za -

lim ne de maz lum ola cak tır..." 1 şek lin de ki sö zü, in san lar ara sın -

da na sıl bir ada let uy gu la dı ğı nın da ifa de si dir. İş te bu ben zer siz

yö ne ti min den do la yı Al lah'ın el çi si ne kar şı o dö nem de çok güç -

lü bir gü ven oluş muş, hat ta en şid det li düş man la rı da hi, onun

dü rüst lü ğü nü ka bul et mek ten ken di le ri ni ala ma mış lar dır.

Pey gam be ri mi z (sav)'in Al lah'ın emir le ri ni ek sik siz ce uy gu -

la ma sı so nu cun da or ta ya çı kan bu gü zel ah lak ör nek le ri, el çi le -

rin sos yal ha ya ta ge tir dik le ri anlayışlı, ba rış çı, hu zur lu dü ze ni

de ta rif et mek te dir. Ku ran ah la kı nın ek sik siz ce ya şan dı ğı bir

or tam da ise ay nı yu ka rı da ki ör nek te gör dü ğü müz gi bi kar deş -

çe ve hu zur içe ri sin de bir ya şam sağ la na ca ğı açık tır. 
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Hz. Mu ham med (sav) her tür lü ırk çı lı ğa 
kar şı çık mış tır

Bu bö lü mün ba şın dan iti ba ren vur gu la dı ğı mız gi bi, Hz. Mu -

ham med (sav) ya şa dı ğı dö nem de tüm in san lar ara sın da ada le ti

ayak ta tut muş, ca hi li ye inan cın da var olan dil, ırk, sos yal sta tü,

et nik fark lı lık gi bi kav ram lar dan do ğan üs tün lük inan cı nı red -

det miş tir. Çün kü in san lar ara sın da bu özel lik le re gö re bir ay -

rım yap mak Ku ran ah la kın da şid det le ye ril mek te dir. Gü nü -

müz de kul la nı lan ta nı mıy la "ırk çı lık" Ku ran'da ya sak la nan, an -

cak ca hi li ye de yay gın bir şe kil de des tek gö ren bir fi kir dir. Ki -

ta bın ilk bö lü mün de de ta rif et ti ği miz gi bi in san la rın fark lı ırk -

lar da ya ra tıl ma la rı nın hik met le rin den bi ri "bir bir le ri ile ta nış -

ma la rı"dır. Tüm in san lar Al lah Ka tın da eşit tir ve tek üs tün lük

Al lah'a iman dan ve tak va dan kay nak lan mak ta dır.

Pey gam be ri miz (sav) de ırk çı lı ğın çok yay gın ol du ğu kav mi -

ne in san lar ara sın da ki et nik fark lı lık la rın hiç bir öne mi nin ol ma -

dı ğı nı, her ke sin Al lah Ka tın da eşit ol du ğu nu, önem li ola nın

Al lah'a sa mi mi kalp le iman et mek ol du ğu nu bil dir miş tir. Pey -

gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav), kav mi ni Al lah'a iman et me -

ye da vet eder ken, in san lar ara sın da hiç bir ay rım yap ma ma la rı -

nı em ret miş ve şöy le de miş tir: 

"Ey in san lar dik kat edi niz! Rab bi miz tek tir. Ara bın, Arab ol ma -

ya na, Arab ol ma ya nın Arab'a, si ya hın kır mı zı ya, kır mı zı nın si -

ya ha, tak va dan öte, hiç bir üs tün lü ğü yok tur. Şüp he siz Al lah Te -

ala Ka tın da en üs tü nü nüz, Al lah Te ala'dan en çok kor ka nı nız -

dır."2

Pey gam be ri miz (sav), Al lah'ın in san la rı yok tan var et ti ği ni,

her ke sin eşit ola rak ya ra tıl dı ğı nı ve her ke sin Al lah Ka tın da ya -
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pa yal nız, ya lın bir şe kil de he sa ba çe ki le ce ği ni, bu ne den le ki şi -

le rin soy la rı na ba ka rak bir üs tün lük ara yı şı içe ri sin de ol ma la rı -

nın çok bü yük bir yan lış ol du ğu nu da açık la mış tır.

Ebu Hureyre (ra)'dan, Re sul lul lah (sav) şöy le bu yur du:

"Ey in san lar! He pi niz Adem'in ço cuk la rı sı nız. Adem'se top rak -

tan ya ra tıl mış tır. İn san lar mu hak kak ve mu hak kak ırk la rıy la

övün me yi bı rak ma lı lar."3

Bir baş ka ha di sin de ise Hz. Mu ham med (sav), in san lar ara -

sın da tak va dı şın da bir üs tün lük ola ma ya ca ğı nı şöy le ifa de eder:

"Si zin şu so yu nuz-so pu nuz kim se ye üs tün lük ve ki bir tas la ma -

ya ve si le ola cak şey de ğil dir. (Ey in san lar)! He pi niz Adem'in ço -

cuk la rı sı nız. He pi niz bir öl çek için de ki bir bi ri ne mü sa vi buğ day

ta ne le ri gi bi si niz… Hal bu ki, hiç kim se nin kim se ye din ve tak -

va müs tes na üs tün lü ğü yok tur. Ki şi ye kö tü ol ma sı için; baş ka -

la rı nı yer me si, kü çük gör me si, cim ri, kö tü huy lu, had ve hu du -

du aş mış ol ma sı ye ter."4

Pey gam be r Efen di miz (sav) tüm ha ya tı bo yun ca in san la ra

ken di ca hil ve sap kın inanç la rı nı bir ya na bı ra kıp, Ku ran'da em -

re di len ba kış açı sıy la ya şa ma la rı nı öğüt le miş tir. Ku ran'da ise ırk -

çı bir tu tum "soy ko ru yu cu lu ğu" ola rak isim len di ril miş, ve in san -

la rın bu ko nu da ki hırs lı tu tum la rı eleş ti ril miş tir. Bu ko nu da ki bir

ayet şöy le dir:

Ha ni o in kar eden ler, ken di kalp le rin de, 'öf ke li soy

ko ru yu cu lu ğu'nu (ha mi ye ti), ca hi li ye nin 'öf ke li soy

ko ru yu cu lu ğu nu' kı lıp-kış kırt tık la rı za man, he men

Al lah; el çi si nin ve mü'min le rin üze ri ne '(kal bi tes kin

eden) gü ven ve ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve on la rı

"tak va sö zü" üze rin de 'ka rar lı lık la ayak ta tut tu." Za -
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ten on lar da, bu na la yık ve ehil idi ler. Al lah, her şe yi

hak kıy la bi len dir. (Fe tih Su re si, 26) 

Al lah'ın yu ka rı da ki aye tiy le dik kat çe ki len bu çağ rı ya uyan

Müs lü man lar, hem Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de hem de

on dan son ra ge len adil yö ne ti ci le rin dö nem le rin de hu zur ve

gü ven içe ri sin de ya şa mış lar dır. 

Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de Eh li Ki tap la
ve müş rik ler le im za la nan an laş ma lar top lum -
da ada le ti sağ la mış tır

Pey gam be r Efen di miz (sav) Mek ke'den Me di ne'ye hic ret et -

tik ten son ra, çok fark lı in san top lu luk la rıy la kar şı laş mış tır. O

dö nem de, Me di ne'de bü yük bir et kin li ğe sa hip olan Musevi ler,

Hı ris ti yan top lu luk la rı ve o gü ne ka dar İs lam'a gir me miş, es ki

di ni an la yış la rı nı sür dü ren müş rik ler bi ra ra da ya şa mak tay dı. Hz.

Mu ham med (sav) böy le bir or tam da, top lum sal bir li ği ve ba rı şı

sağ la mak ama cıy la Me di ne'de ki koz mo po lit ya pı yı çe şit li sos yal

söz leş me ler le kay naş tır mış, yüz den faz la top lu luk ile ba zen

mek tup la ba zen de biz zat ken di si ko nu şa rak çe şit li an laş ma lar

yap mış, on lar la uz laş ma ya var mış tır.5 T.W. Ar nold, Pey gam ber

Efen di mi z (sav)’in kur du ğu bu top lum sal bir li ğin öne mi ni şu şe -

kil de ifa de et mek te dir:

"Ön ce le ri tek bir emi re ke sin lik le ita at et me miş olan o Ara bis -

tan, bir den bi re si ya si bir bir lik ha li ne ge li ver di ve o mut lak ami -

re ken di si ni tes lim et ti. Yüz ka dar kü çük sos yal grup tan mey da -

na gel miş olan ve sü rek li ola rak bir bir le riy le kar şı lık lı düş man lık -

lar da bu lu nan kü çük-bü yük ni ce ka bi le ler den Hz. Mu ham med

(sav) bir bir lik mey da na ge tir di."6
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Ku ran'da pek çok ayet le de bil di ril di ği gi bi di ğer din ler den

in san lar la dostluk için de ya şa mak, İs lam ah la kı nın ön gör dü ğü bir

ah lak tır. Al lah ayet te bir Müs lü ma nın her kut sal ki ta ba inan ma sı

ve on la rın inanç la rı na say gı duy ma sı ge rek ti ği ni şu şe kil de em -

ret mek te dir:

Şu hal de, sen bun dan do la yı da vet et ve em ro lun du -

ğun gi bi doğ ru bir is ti ka met tut tur. On la rın he va (is -

tek ve tut ku)la rı na uy ma. Ve de ki: "Al lah'ın in dir di ği

her ki ta ba inan dım. Ara nız da ada let li dav ran mak la

em ro lun dum. Al lah, bi zim de Rab bi miz, si zin de Rab -

bi niz dir. Bi zim amel le ri miz bi zim, si zin amel le ri niz

si zin dir. Bi zim le ara nız da 'de lil ler ge ti re rek tar tış ma

(ya, huc ce te ge rek)' yok tur. Al lah bi zi bi ra ra ya ge ti -

rip-top la ya cak tır. Dö nüş O'na dır." (Şu ra Su re si, 15)

Yu ka rı da ki ayet te bir Müs lü ma nın di ğer din ler den in san lar -

la iliş ki si nin na sıl ol ma sı ge rek ti ği ta rif edil mek te dir. Müs lü -

man lar da, pey gam ber ah la kı nı ken di le ri ne ör nek ala rak tüm

in san la ra kar şı ay nı ada let li ve merhametli tav rı gös ter mek le

so rum lu dur lar. Bu ki şi Musevi, Hı ris ti yan, müş rik, Bu dist ve

hat ta ate ist ola bi lir. Ne ye ve ki me ina nır sa inan sın, ya da hiç -

bir inan cı ol ma sın Al lah'ın em ret ti ği bu adil ve dü rüst ta vır lar

ka çı nıl maz ola rak her bi ri nin üze rin de çok olum lu et ki uyan dı -

ra cak, kal bi nin İs lam'a ısın ma sı na ve si le ola cak tır. 

Pey gam be ri mi z (sav)'in Me di ne'ye ge lip, kar deş li ği ve sev-

giyi pe kiş tir me si fark lı ırk la ra, din le re ve dil le re sa hip grup la ra

ait in san la rın bi ra ra da hu zur içe ri sin de ya şa ya bi le ce ği ni de is -

pat la mış tır. Onun ba rış ve sevgi da vet çi si ol du ğu nun en bü yük

de lil le rin den bi ri si ken di si nin yaz dır dı ğı ilk met nin bir ba rış

söz leş me si ol ma sı dır.7 Hz. Mu ham med (sav), Mek ke'yi fet het -
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tik ten son ra da, da ha ön ce Müs lü man la ra iş ken ce eden müş -

rik le ri da hi ser best bı rak mış, on la ra bü yük bir merhamet gös -

ter miş tir. Pey gam be ri miz Hz. Muhammed (sav)'in gös ter di ği

bu üs tün ah lak, da ha ön ce Arap top lu mun da ben ze ri ne hiç

rast lan ma mış bir du rum du ve in san lar ara sın da tak dir le kar şı -

lan mak tay dı. 

O dö nem de fet he di len ya ban cı ül ke ler de de ger çek ada le -

tin uy gu lan ma sı ko nu sun da Hz. Mu ham med (sav) tüm Müs lü -

man la ra ör nek ol muş tur. Pey gam be r Efen di miz (sav) ele ge çi -

ri len ül ke le rin yer li halk la rı na kar şı Ku ran'da bil di ri len ada le ti

uy gu la mış, on lar la her iki ta ra fın da mem nun ka la ca ğı ve kim-

senin en ufak bir mağ du ri yet da hi ya şa ma ya ca ğı an laş ma lar

yap mış tır. Bu ne den le han gi di ne ve ya ır ka men sup olur sa ol -

sun, fet he di len ül ke le rin hal kı İs lam'ın ge tir di ği ada let ten her

za man hoş nut kal mış tır. Mübarek Peygamberimiz Hz. Mu ham -

med (sav) ve ya nın da ki sa ha be ler, "Ya rat tık la rı mız dan, hak -

ka yö nel tip-ile ten ve onun la ada le ti kı lan (uy gu la yan) bir

üm met var dır." (Araf Su re si, 181) aye tin de söz edil di ği gi bi,

in san lar ara sın da ada le ti sağ la yan bir üm met ol muş lar dır.

Arap Ya rı ma da sı'nın Gü ney kıs mın da ki Hı ris ti yan Nec ran

Hal kı ile ya pı lan söz leş me de Pey gam be ri mi z (sav)'in anlayış ve

ada le ti nin en gü zel ör nek le rin den bi ri ni gös ter mek te dir. Ya pı -

lan söz leş me nin mad de le rin den bi ri şu şe kil de dir:

"Nec ran lı la rın ve ma iye tin de ki le rin can la rı, mal la rı, din le ri var -

la rı ve yok la rı, ai le le ri, ki li se le ri ve sa hip ol du la rı her şey Al lah'ın

ve Al lah'ın, Pey gam be ri nin gü ven ce si (hi ma ye si) al tı na alı na -

cak tır."8

Pey gam be ri miz (sav) bu ve ben ze ri an laş ma lar la, aşa ğı da ki

aye tin top lum için de te cel li et me si ne ve Ki tap Eh li nin de Müs -
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lü man lar la bir lik te hu zur ve ba rış do lu bir ya şam sür dür me si -

ne ve si le ol muş tur:

Şüp he siz, iman eden ler(le) Yahudiler, Hı ris ti yan lar

ve sa bi iler(den kim) Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman

eder ve sa lih amel ler de bu lu nur sa, ar tık on la rın

Al lah Ka tın da ecir le ri var dır. On la ra kor ku yok tur ve

on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (Ba ka ra Su re si, 62)

Yu ka rı da ve ri len ör nek ler Peygamber Efendimiz (sav)'in

ada let li uy gu la ma la rın dan sa de ce bir ka çı dır. Fa kat bu an laş ma -

lar dan en önem li si, Pey gam be ri mi z (sav)'in Hı ris ti yan, Musevi

ve müş rik top lu luk lar la im za la dı ğı Me di ne Ve si ka sı'dır. Bu söz -

leş me gü nü müz de de sık ça ya zı la ra ko nu ol mak ta, üze ri ne ge -

niş çap lı araş tır ma lar ya pıl mak ta dır.

Me di ne Ve si ka sı bun dan yak la şık 1400 yıl ön ce, 622 yı lın -

da, fark lı inanç la ra sa hip olan halk la rın ta lep le ri ne ce vap ver -

mek üze re, Hz. Mu ham med (sav)'in ön der li ğin de ka le me alın -

dı ve ya zı lı bir hu ku ki söz leş me ola rak ha ya ta geç ti. Bu nun so -

nu cun da da 120 yıl bo yun ca bir bi ri ne kar şı düş man ca duy gu lar

bes le yen fark lı din ve ırk la ra sa hip top lu luk lar bu an laş ma için -

de yer al dı lar. Hz. Mu ham med (sav) bu söz leş me yo luy la her

fır sat ta bir bir le ri ne sal dı ran, düş man ca duy gu lar bes le yen ve

uz la şa ma yan top lu luk la rın ara sın da ki ça tış ma la rın son bu la bi le -

ce ği ni, on la rın an la şa rak bi ra ra da ya şa ya bi le cek le ri ni gös ter di. 

Me di ne söz leş me si ne gö re her kes hiç bir bas kı ol ma dan is -

te di ği di ni, inan cı, si ya si ya da fel se fi se çi mi yap mak ta öz gür dür.

Ken di gö rüş le ri ne sa hip in san lar la bir top lu luk oluş tu ra bi lir.

Ken di hu ku ku nu uy gu la mak ta öz gür dür. An cak suç iş le yen

kim se hiç kim se ta ra fın dan ko run ma ya cak tır. Söz leş me ye ta raf

olan grup lar bir bir le riy le yar dım la şa cak, bir bir le ri ne des tek
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ola cak lar dır ve Pey gam be ri miz Hz. Muhammed (sav)'in hi ma -

ye si al tın da dır lar. Kar şı lık lı ta raf lar ara sın da ki an laş maz lık lar

Al lah'ın Re su lü'ne gö tü rü le cek tir. 

Peygamber Efendimiz (sav)'in ha zır lat tı ğı bu söz leş me ka -

de me li bir bi çim de 622 yı lın dan 632'ye ka dar uy gu lan mış tır. Bu

ve si ka ile kan ve ak ra ba lık bağ la rı na da ya lı ka bi le tar zı ya pı lan -

ma aşıl mış, coğ ra fi, kül tü rel ve et nik kö ke ni ta ma men bir bi rin -

den fark lı in san lar bi ra ra ya ge le rek, bir bir lik oluş tur muş lar dır.

Me di ne Ve si ka sı'nda çok ge niş bir din ve inanç öz gür lü ğü sağ -

lan mış tır. Bu öz gür lü ğü ifa de eden mad de şu şe kil de dir: 

"Ben-i Avf Musevi le ri, mü min ler le be ra ber ay nı üm met tir ler,

Musevi le rin din le ri ken di le ri ne, Müs lü man la rın din le ri de ken -

di le ri ne dir."9

Bu söz leş mey le, Musevi ve müş rik le re bu üye lik hak kı  ta -

nın mış tı. Onal tın cı mad de de ise "Bi ze ta bi olan Musevi ler, hiç bir

hak sız lı ğa uğ ra mak sı zın ve düş man la rıy la da yar dım laş mak sı zın,

yar dım ve des te ği mi ze hak ka za na cak lar dır."10 den mek te dir.

Pey gam be ri mi z (sav)'in bu an la yı şı na sa dık ka lan sa ha be ler de

on dan son ra ki dö nem ler de Ber be ri, Bu dist, Brah man ve ben -

zer le ri ne bu hak kı ta nı mak ta her han gi bir sa kın ca gör me miş -

ler dir.11 Bu dö nem için de an laş maz lık lar ko lay lık la çö zül müş,

her kes bir bi ri nin inan cı na say gı lı ol muş, ba rış ve ada let çok

uzun bir dö nem bo yun ca de vam et miş tir. 

Peygamber Efendimiz (sav) Kitap Ehli ile olduğu gibi müş-

riklerle de toplumsal düzeni sağlamak için bazı anlaşmalar yap-

mıştır. Müşriklere her zaman için adaletle davranılmış, onların

korunma ve himaye talepleri Peygamber Efendimiz (sav) tara-

fından kabul edilmiştir. 

Bu himaye talebi herhangi bir haksızlığa veya saldırıya uğra-
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ma ihtimaline karşı Peygamber (sav)'in korumasını talep
etmek, onun yanına sığınmak anlamını taşıyordu. Hayatı
boyunca Peygamberimiz (sav)'den pek çok gayrimüslim ve
müşrik himaye talebinde bulunmuş, o da bu kişileri himayesi
altına alarak, güvenliklerini sağlamıştır. Allah Tevbe Suresi'nde
müşriklerin sığınma hakkı talep ettiklerinde, bu taleplerinin
kabul edilmesini bildirmiştir. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

"Eğer müş rik ler den bi ri, sen den 'eman (hi ma ye) is -

ter se', ona eman ver; öy le ki Al lah'ın sö zü nü din le -

miş ol sun, son ra onu 'gü ven lik için de ola ca ğı ye re

ulaş tır'… (Tev be Su re si, 6)

... Şu hal de o (an laş ma lı olan lar), si ze kar şı (doğ ru)

bir tu tum ta kın dık ça, siz de on la ra kar şı doğ ru bir tu -

tum ta kı nın. Şüp he siz Al lah, mut ta ki olan la rı se ver."

(Tev be Su re si, 7)

Ayet te de gö rül dü ğü gi bi Al lah müş rik le re kar şı ada let li bir
tu tu mu em ret miş, eğer hi ma ye edil mek is ter ler se on la rın gü -
ven lik le ri ni sağ la ma yı mü min ler üze ri ne bir so rum lu luk kıl mış tır.

Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de Ki tap Eh li

Ön ce ki say fa lar da yer alan ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi,
Pey gam be r Efen di mi z (sav)’in Ki tap Eh liy le olan iliş ki le ri ne ba -
kıl dı ğın da ken di si nin İs la mi ye t'in ya yıl dı ğı ilk yıl lar da Hı ris ti yan -
lar la iş bir li ği yap tı ğı an la şıl mak ta dır. Müs lü man lar Mek ke'de
müş rik ler ta ra fın dan zul me uğ rar ken, Pey gam be ri miz (sav) on -
la ra Hı ris ti yan la rın ya şa dı ğı Ha be şis tan'a hic ret et me le ri ni söy -
le miş tir. Bu ül ke nin Hı ris ti yan hü küm da rı Ne ca şi ise böl ge si ne
hic ret eden Müs lü man la rı ka bul et miş ve gör dük le ri zu lüm le -
re kar şı on la rı ko ru muş tur.
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Kuran'da da Hz. İsa (as)'ın yanındaki havariler Allah'a ve
onun elçisine olan bağlılıklarıyla Müslümanlara örnek olarak
verilmiştir. İlk Müslümanlar ile ilk Hıristiyanlar arasında da
büyük benzerlikler vardır. İlk iman eden topluluklar birçok
sıkıntı ve işkenceye maruz kalmalarına rağmen, elçilere olan
bağlılıklarını korumuşlardır. Kuran'da, Hz. İsa (as) devrindeki
ilk Hıristiyanların samimi iman ehli olup, Allah'a teslim olmuş
Müslümanlar olduklarından şu şekilde bahsedilir:  

Ni te kim İsa, on lar da in ka rı se zin ce, de di ki: "Al lah

için ba na yar dım ede cek ler kim dir?" Ha va ri ler:

"Al lah'ın yar dım cı la rı bi ziz; biz Al lah'a inan dık, bi zim

ger çek ten Müs lü man lar ol du ğu mu za şa hid ol" de di -

ler. (Al-i İm ran Su re si, 52)

Ha ni Ha va ri le re: "Ba na ve el çi me iman edin" di ye

vahy (il ham) et miş tim; on lar da: "İman et tik, ger çek -

ten Müs lü man lar ol du ğu mu za sen de şa hid ol" de -

miş ler di. (Ma ide Su re si, 111)

Peygamber Efendimiz (sav)'in Musevi topluluklarına karşı

olan merhametli tavrı da iman edenlere güzel bir örnektir.

Medine'deki anlaşma dönemi boyunca Peygamberimiz (sav)

Musevilere ılımlı ve müsamahakar davranmıştır. Bir hadisinde

"Müslümanlarla Museviler arasında yardımlaşma, nasihat ve iyilik

olacaktır"12 demiş ve gerçekten de bu sözünü hayata geçirmiş-

tir. Peygamber Efendimiz (sav)'in bu adil ve merhametli tutu-

mu elbette her dinden, her ırktan tüm insanlara yöneliktir.

Pey gam be ri miz (sav) her tür lü iha ne te, sal dı rı ya ve tu zak la ra

rağ men "… in san lar(da ki hak la rın)dan ba ğış la ma ile (vaz)

ge çen ler dir" (Al-i İm ran Su re si, 134) şek lin de bil dir di ği gi bi

her za man için af ve ba ğış la ma yo lu nu ter cih et miş tir. Ve
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"Rab bi nin yo lu na hik met le ve gü zel öğüt le ça ğır ve on -

lar la en gü zel bir bi çim de mü ca de le et…" (Nahl Su re si,

125) aye tin de bil di ril di ği gi bi her za man gü zel öğüt le in san la rı

İs lam'a da vet et miş tir. 

Ha li fe ler dö ne min de de ada let Ku ran'a gö re
uy gu lan mış tır

Kutlu Peygamberimiz Hz. Mu ham med (sav)'in ve fa tın dan

son ra onun ye ri ne ge len ha li fe ler de Pey gam be ri miz (sav) gi bi

Al lah'ın ada le ti ni uy gu la ma ko nu sun da has sas dav ran mış lar dır.

Fet he di len ül ke ler de hem ora nın yer li hal kı, hem de ye ni ge -

len ler ba rış ve gü ven içe ri sin de ya şa mış lar dır. İlk ha li fe Hz.

Ebu be kir Su ri ye se fe ri ne çı kı şı sı ra sın da bir ta li mat ver miş tir.

Ele ge çi ri le cek olan yer ler de uy gu lan ma sı nı is te di ği adil ve

merhametli ta vır lar, Ku ran ah la kı nın gü zel bir ör ne ği ni teş kil

et mek te dir. Hz. Ebu be kir'in ta li mat la rı şöy le dir:

"Ey in san lar, kalp te uya ca ğı nız on ku ral ve ri yo rum: İha net et -

me yin ve hak yol dan ay rıl ma yın. Ço cu ğu, ka dı nı ve yaş lı in san -

la rı kat let me yin. Hur ma ağaç la rı nı ya kıp yo k et me yin ve her -

han gi bir mey ve li ağa cı da kes me yin. De ve ler de, sü rü ler den ya

da yı ğın lar dan her han gi bi ri ni kat let me yin. Ken di niz için sak la -

yın. Ha ya tı nı uh re vi uğ raş la ra ada mış ki şi ler le kar şı la şa cak sı -

nız, on la rı mün ze vi hal le ri ne bı ra kın. Çe şit çe şit yi ye cek ler su -

nan in san lar la kar şı la şa cak sı nız, yi yin, fa kat Al lah'ın adı nı an -

ma yı unut ma yın"13

Adaletiyle ünlü olan Hz. Ömer de, Hz. Ebubekir'den sonra

Peygamber Efendimiz (sav) gibi, ele geçirilen ülkelerin yerli

halkıyla birer adalet ve anlayış örneği olan çeşitli anlaşmalar
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yapmıştır. Örneğin Hz. Ömer, Kudüs ve Lüdd Hıristiyanlarına

verdiği emannamede, kiliselerinin yıkılmayacağı ve kiliselerde

Müslümanların toplu olarak ibadet etmemeleri hususlarında

garantiler sundu. Lahm Hıristiyanlarına da aynı şartları sundu.

Medain'in fethiyle Nasturi Patriği II. İşûayheb'e (650-660) veri-

len emanname de yine aynı şekilde kiliselerinin yıkılmayacağı,

hiçbir binanın camiye ya da eve dönüştürülmeyeceğine dair

garantiler sunuldu.14 III. Nasturi Patriği'nin fetihlerin ardından

arkadaşına yazdığı mektup da Müslüman yöneticilerin, kitap

ehline karşı merhametini ve şefkatini bir Hıristiyanın ağzından

anlatması bakımından güzel bir örnektir:

"Al lah'ın ira de yi ken di le ri ne ver di ği şu Arap lar… biz le re hiç

zul met me di ler. Ger çek ten on lar, di ni mi ze, din gö rev li le ri mi ze,

ki li se ve ma nas tır la rı mı za hür met gös ter di ler…"15

Hz. Ömer'in ver di ği bir hi ma ye bel ge si, bi ze bir mü mi nin

Ku ran'da ta rif edi len ah la kı gös ter di ği tak dir de na sıl bir sevgi

ve merhamete sa hip ola bi le ce ği ni gös ter mek te dir;

"Bu ve ri len eman, has ta-sağ lık lı, iyi-kö tü yö re hal kı nın tüm fert -

le ri için din, can, mal, ki li se ve hav ra la rı nın hi ma ye si için dir. Ki -

li se ler tah rip edil me ye ce ği gi bi mes ken de edil me ye cek ve on -

lar dan hiç bir şey ek sil til me ye cek tir. Halk tan hiç kim se, zer re

ka dar za rar gör me ye cek tir. Bu ki tap ta ya zı lı hu sus lar, Al lah ve

Re su lu'nun ah di, ha li fe le rin ve mü min le rin zim me tin de dir."16

Tüm bu ör nek ler sa lih mü min le rin ada let ve sevgi an la yı şı -

nı gös te ren çok hik met li ör nek ler dir. 

Ha li fe ler dö ne min de ya pı lan fe tih ler sa ye sin de böl ge hal kı

hem zu lüm ler den kur tul muş hem de İs la mi yet'i ta nı ma im ka nı

el de et miş ti. An cak halk Müs lü man ol ma la rı için ke sin lik le zor -
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lan ma mış tır. Al lah'ın "De ki: Si zin di ni niz si ze, be nim di nim

ba na" (Ka fi run Su re si, 6) aye tin de bil dir di ği gi bi her kes di ni ni

ser best çe ya şa mış, iba det le ri ni öz gür ce ye ri ne ge tir miş ve hiç -

bir bas kı gör me miş tir. On lar İs la m di ni ni, ger çek ha liy le ya şa -

yan Müs lü man halk tan gö re rek öğ ren miş ler dir ve bu şe kil de

İs lam on lar da bü yük bir et ki yap mış tır. İman eden le rin sa mi mi

bir kalp le Al lah'a iman et me le ri için yap tık la rı da ve te çok bü -

yük bir bö lü mü ica bet et miş, bu şe kil de İs lam'a ge çen in san la -

rın sa yı sı da hız la art mış tır. Ör ne ğin Hz. Ebu be kir za ma nın da

da Kin de ve İyad Hı ris ti yan la rı nın bir kıs mı, Şam fe tih le ri son -

ra sın da da ye rel hal kın bir kıs mı hiç bir zor la ma ol ma dan, ken -

di is tek le riy le Müs lü man lı ğı ka bul et miş tir.17 Müs lü man la rın

fet het tik le ri ül ke ler de zor la İs la m’ı ka bul et tir dik le ri şek lin de -

ki yan lış inanç Ba tı lı araş tır ma cı lar ta ra fın dan da red de dil miş,

Müs lü man la rın adil ve merhametli tu tum la rı her kes ta ra fın dan

te yid edil miş tir. Ba tı lı bir araş tır ma cı L. Brow ne bu du ru mu şu

şe kil de ifa de et mek te dir: 

"…Doğ ru lu ğun dan kuş ku du yul ma yan ger çek ler, Müs lü man la -

rın git tik le ri yer de hal kı kı lıç zo ru ile İs lam'a sok tuk la rı yo lun -

da ki Hı ris ti yan kay nak lı id di ala rın kök ten asıl sız ol du ğu nu bel -

ge le mek te dir… Fe tih le rin ar ka sın da ki di na mik et ken, on la rın

hak la rı ça ğır dık la rı İs lam kar deş li ği idi.. İş te bu kar deş li ğin ça -

pı da, müh te di kü me le ri ile çığ gi bi bü yü yor du"18
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KU RAN'DA Kİ TAP EH Lİ

D ün ya da ren gi, di li, inanç la rı fark lı bir çok in san top lu lu ğu

var dır. Bu fark lı lık lar, ön ce ki bö lüm ler de de bah se dil di -

ği gi bi, din ahlakının yaşanmadığı toplumlarda yüz yıl lar dır bir

hu su met ko nu su ol muş tur. İn san lar ara sın da yay gın olan ka nı,

bu tarz fark lı lık la ra sa hip top lum la rın as la bi ra ra da hu zur için -

de ya şa ya ma ya cak la rı ve ara la rın da her za man için bir uyuş -

maz lı ğın ola ca ğı yö nün de dir. Oy sa bu çok bü yük bir ya nıl gı dır.

Çün kü in san la rı fark lı top lu luk lar ola rak ya ra tan Al lah'tır. Ve

Al lah Ku ran'da tüm in san la rı ba rış ve gü ven li ğe ça ğır mak ta dır:

Ey iman eden ler, he pi niz top lu ca "ba rış ve gü ven li ğe

(Silm'e, İs lam'a) gi rin ve şey ta nın adım la rı nı iz le me -

yin. Çün kü o, si ze apa çık bir düş man dır. (Ba ka ra Su -

re si, 208)

Al lah ba rış yur du na ça ğı rır ve ki mi di ler se dos doğ ru

yo la yö nel tip-ile tir. (Yu nus Su re si, 25)

Al lah'ın el çi le ri ara cı lı ğıy la in san la ra bil dir di ği tüm din ler in -

san la rı tek olan Al lah'a iman et me ye da vet et mek te, gü zel ah -

la kı tav si ye et mek te ve kö tü ah lak tan sa kın dır mak ta dır. Müs lü -

man lık dı şın da ki din ler tah rif edil miş ol sa da, bu gün ha len ba zı



bö lüm le rin de ki te mel me saj la rı nın ay nı ol du ğu gö rül mek te dir.

Bu ne den le de gü nü müz de oluş tu ru lan bu su ni ça tış ma la rın

ger çek te hiç bir da ya na ğı, man tık lı bir açık la ma sı bu lun ma mak -

ta dır. Yu ka rı da ki ayet te de bil di ril di ği gi bi, in san lar ara sın da ki

hu zur suz luk la rın ana se be bi, Al lah'ın da ve ti ne ica bet et me mek,

"şey ta nın adım la rı nı iz le mek"tir.

Gök le rin ve ye rin Rab bi olan Al lah'a iman eden kul la rın

bir bir le ri ne kar şı düş man ca duy gu lar bes le me si, Al lah'ın hoş -

nut ol ma ya ca ğı bir ah lak tır ve tüm iman eden ler bu ah lak tan

men edil miş ler dir. Al lah in san lar ara sın da ba rı şı, sevgiyi ve

dost lu ğu tav si ye et miş tir. Al lah'ın son el çi si Hz. Mu ham med

(sav) va sı ta sıy la bil dir di ği Ku ran'da iman eden le re bu ko nu da

çok açık emir ler ve tav si ye ler bu lun mak ta dır. 

Ku ran'da Eh li Ki ta bın du ru mu

Ku ran'da tev hid inan cı na sa hip ve Al lah'ın el çi le ri va sı ta sıy -

la in dir di ği din le re men sup ki şi ler, Musevi ler ve Hı ris ti yan lar,

Eh li Ki tap (ki tap sa hip le ri) ola rak anı lır lar. İman eden le rin Eh li

Ki ta ba na sıl bir ba kış açı la rı ol ma sı ge rek ti ği, ara la rın da ki iliş ki

ve sos yal ha yat ta ki ko num la rı ayet ler de ve Pey gam be r Efen di -

mi z (sav)'in ha dis le rin de de tay lı ola rak ta rif edil miş tir. Eh li Ki -

tap, te me li Al lah'ın vah yi ne da ya nan bir çok ah la ki de ğe re, ha -

ram ve he lal kav ram la rı na sa hip tir. Bu nun için Ki tap Eh lin den

kim se le rin pi şir di ği bir ye mek, Müs lü man lar için Ku ran'da he -

lal kı lın mış tır. Ay nı şe kil de Müs lü man er kek le re Ki tap Eh lin den

ka dın lar la ev len me iz ni ve ril miş tir. Bu ko nuy la il gi li ayet te

Al lah şöy le bu yu rur:

Bu gün si ze te miz olan şey ler he lal kı lın dı. Ki tap ve ri -
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len le rin ye me ği si ze he lal, si zin de ye me ği niz on la ra

he lal dir. Mü'min ler den öz gür ve if fet li ka dın lar ile

siz den ön ce (ken di le ri ne) ki tap ve ri len ler den öz gür

ve if fet li ka dın lar da, na mus lu, fu huş ta bu lun ma yan

ve giz li ce dost lar edin me miş ler ola rak -on la ra üc ret -

le ri ni (me hir le ri ni) öde di ği niz tak dir de- si ze (he lal kı -

lın dı.) Kim ima nı ta nı ma yıp küf re sa par sa, el bet te

onun yap tı ğı bo şa çık mış tır. O ahi ret te hüs ra na uğ -

ra yan lar dan dır. (Ma ide Su re si, 5) 

İs lam ta ri hi ne ba kıl dı ğın da Müs lü man top lum lar da Eh li Ki ta -

ba her za man için ılım lı ve merhametli dav ra nıl dı ğı dik kat çe ker.

Bu du rum özel lik le de va ri si ol du ğu muz Os man lı İm pa ra tor -

lu ğu'nda çok be lir gin dir. Bi lin di ği gi bi Ka to lik İs pan ya'nın ha yat

hak kı ta nı ma dı ğı ve sür gün et ti ği Musevi ler, ara dık la rı hu zu ru

Os man lı top rak la rın da bul muş tur. Da ha son ra ki bö lüm ler de

ay rın tı lı ola rak in ce le ye ce ği miz gi bi, Fa tih Sul tan Meh met İs tan -

bul'u fet het ti ğin de kent te hem Hı ris ti yan la ra hem de Musevi le -

re öz gür ce ya şam hak kı ta nı mış tır. Tüm Os man lı ta ri hi bo yun -

ca da Musevi le re ve Hıristiyanlara Ehl-i Ki tap ola rak ba kıl mış ve

hu zur için de ya şa ma la rı na im kan ta nın mış tır.

Müs lü ma nın Musevi li ğe ba kı şı
na sıl ol ma lı dır?

Ön ce ki say fa lar da da ör nek le ri ne yer ver di ği miz gi bi, Pey -

gam be ri miz (sav) tüm ha ya tı bo yun ca Ehl-i Ki ta ba kar şı son de -

re ce adil ve anlayışlı dav ran mış tır. Peygamber Efendimiz (sav)'in

bu tav rı ne de niy le Musevi le rin ile ri ge len ha ham la rın dan Ab dul -

lah İbn Se lam ve ar ka daş la rı İs lam'a gir miş, ona iman et miş ler dir.
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Av ru pa ta ri hin de gö rü len ve Hı ris ti yan la rın di ni ta as su -

bun dan kay nak la nan en gi zis yon uy gu la ma la rı ve ya ırk çı fi kir -

ler den do ğan an ti se mi tizm (Musevi aleyh tar lı ğı) hiç bir za man

İs lam dün ya sın da gö rül me miş tir. Musevi ler le Müs lü man lar

ara sın da 20. yüz yıl da Or ta do ğu'da do ğan ça tış ma ve hu zur suz -

luk ise ba zı Musevi le rin ateist Si yo niz mi be nim se me le riy le or -

ta ya çık mış tır. Si yo nizm 19. yüz yı lın or ta la rın da, yurt la rı ol ma -

yan Musevi le rin va tan sa hi bi ol ma sı nı sa vu nan bir ide olo ji ola -

rak or ta ya çık mış tır. An cak za man içe ri sin de pek çok ide olo -

ji de ol du ğu gi bi Si yo nizm de de je ne ras yo na uğ ra mış, bu hak lı

ta lep, uy gu la ma da şid det ve te rö re baş vu ran, aşı rı güç ler le it -

ti fak eden ra di kal bir an la yı şa dö nüş müş tür. Ateist Si yo nizm

ise, ırk çı, şo ven ve iş gal ci bir ide olo ji dir.

Günümüzde Siyonizm iki farklı şekilde görülmektedir.

Bunlardan ilki, İsrail'de huzur ve barış içinde, Müslümanlarla

birlikte yaşamak isteyen, güvenlik arayan, dedelerinin toprak-

larında ibadet edip, ticaret yapıp varlıklarını sürdürmek iste-

yen, dindar Musevi halkının düşüncesi olan Siyonizm'dir. Müs-

lümanlar bu anlamdaki Siyonizm'i desteklemektedir. Dindar

Musevi halkının, kendileri için kutsal olan topraklarda güven

ve huzur içinde yaşamaları, Allah’ı anmaları, sinagoglarında

ibadetlerini yapmaları, topraklarında bilim ve ticaretle uğraş-

maları iftihar edeceğimiz bir şeydir.

Samimi dindar bir Musevi'nin Tevrat'a dayandırdığı Siyo-

nist inancı Kuran'la çelişmez. Çünkü Musevilerin o bölgede

yaşamaları Kuran'da işaret edilen bir gerçektir. Kuran’da Allah

İsrailoğulları’nı yaşadıkları bu topraklarda yerleşik kıldığını

şöyle bildirmektedir:
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Hani, Musa kavmine (şöyle) demişti: "Ey kavmim,

Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın; içinizden pey-

gamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve alem-

lerden hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kav-

mim, Allah'ın sizin için yazdığı (girmenizi emrettiği)

kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin;

yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz." (Maide

Suresi, 20-21)

Ancak Müslümanlar olarak eleştirdiğimiz ve tehlike olarak

gösterdiğimiz, "dinsiz, Allah'sız Siyonizm"dir. Allah'ın varlı-

ğını, birliğini savunmayan, materyalist, Darwinist anlayışı teşvik

ederek dinsizlik propagandası yapan, bu Allah'sız Siyonistler,

dindar Museviler için de tehlikedir. Dinsiz Siyonizm, günü-

müzde barışa, huzura, güzel ahlaka karşı mücadele vermekte;

sürekli fitne, kargaşa çıkarmakta, kan dökmektedir. Müslü-

manlar ve dindar Museviler, Allah'sız Siyonizm'e karşı Allah

inancının yayılması konusunda birlik olmalıdır.

Ateist Siyonizm el bet te Müs lü man lar için de dün ya ba rı şı

için de son de re ce teh li ke li ve za rar lı bir ide olo ji dir. Bu zarar-

lı ideolojiyle fik ri mü ca de le, her Müs lü ma nın ol du ğu gi bi, -han -

gi di ne ya da si ya si gö rü şe sa hip olur sa ol sun- her in sa nın gö -

re vi dir. An cak her ko nu da ol du ğu gi bi bu ko nu da da ada le ti

ayak ta tut mak, ön yar gı lı dav ran ma mak son de re ce önem li dir.

Müs lü man radikal Si yo nist le re kar şı çı kar ken, ma sum Musevi -

le re kar şı zu lüm ya pıl ma sı nı, ada let siz ce dav ra nıl ma sı nı da en -

gel le mek le yü küm lü dür. 

Her tür lü ırk çı lık gi bi an ti-se mi tizm de (Musevi düş man lı ğı)

İs lam ah la kı na ay kı rı bir ide olo ji dir. Bir Müs lü man, in san lar ara -

sın da hiç bir din, ırk ve et nik kö ken ay rı mı yap mak sı zın, her tür -
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lü soy kı rım, iş ken ce ve zul me kar şı dır. Müs lü man ne Musevi le -

re ne de bir baş ka mil le te kar şı ger çek leş ti ri len en ufak bir hak -

sız sal dı rı yı tas vip et mez, ak si ne tel'in eder. Ku ran'da, yer yü -

zün de boz gun cu luk çı ka ran lar, in san la ra zul me den ler, hak sız

ye re ca na kı yan lar la net le nir. Bu ko nu da ki ba zı ayet ler şöy le dir:

Al lah'ın sa na ver di ğiy le ahi ret yur du nu ara, dün ya -

dan da ken di pa yı nı (na si bi ni) unut ma. Al lah'ın sa na

ih san et ti ği gi bi, sen de ih san da bu lun ve yer yü zün de

boz gun cu luk ara ma. Çün kü Al lah, boz gun cu luk ya -

pan la rı sev mez. (Ka sas Su re si, 77)

De mek, 'iş ba şı na ge lip yö ne ti mi ele alır sa nız' he men

yer yü zün de fe sad (boz gun cu luk) çı ka ra cak ve ak ra -

ba lık bağ la rı nı zı ko pa rıp par ça la ya cak sı nız, öy le mi?

İş te bun lar; Al lah on la rı la net le miş, böy le ce (ku lak la -

rı nı) sa ğır laş tır mış ve ba si ret (göz)le ri ni de kör et -

miş tir. (Mu ham med Su re si, 22-23)

Yol, an cak in san la ra zul me den ve yer yü zün de hak sız

ye re 'te ca vüz ve hak sız lık ta bu lu nan la rın' aley hi ne -

dir. İş te bun la ra acık lı bir azab var dır. (Şu ra Su re si,

42)

Allah'ın bu emirleri gereği ateist Siyonizme karşı verilen

fikri mücadelenin, hiçbir zaman bir tür "Musevi düşmanlığı"

haline gelmemesi, masum insanların bu tepkiye maruz kalma-

ması gereklidir. Adil ve merhametli olmanın gereği budur.

Öte yan dan an ti se mi tizm gi bi di ğer ırk çı lık ör nek le ri de

(ör ne ğin zen ci düş man lı ğı vs. gi bi) yi ne çe şit li ide olo ji ve ba tıl

ina nış lar dan kay nak la nan sap kın lık lar dır. An ti se mi tizm ve di ğer

ırk çı lık ör nek le ri in ce len di ğin de, bun la rın Ku ran ah la kı na ta -

ma men zıt bir dü şün ce ve top lum mo de li sa vun duk la rı açık ça
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gö rü lür. Ör ne ğin an ti se mi tiz min kö ke nin de nef ret, şid det ve

acı ma sız lık his le ri var dır. Bir an ti se mit, Musevi in san la rın (ka -

dın, ço cuk, yaş lı ay rı mı ol mak sı zın) kat le dil me le ri ni, iş ken ce

gör me le ri ni sa vu na cak ka dar za lim ola bi lir. Oy sa Ku ran ah la kı,

in san la ra ada let, sev gi, şef kat ve mer ha me ti öğ re tir. Müs lü -

man la ra, düş man la rı olan kim se le re kar şı da hi adil ve ge rek ti -

ğin de ba ğış la yı cı ol ma yı em re der. Ku ran'da bil di ri len bir hük -

me gö re, "... kim bir nef si, bir baş ka nef se ya da yer yü zün -

de ki bir fe sa da kar şı lık ol mak sı zın öl dü rür se, san ki bü tün

in san la rı öl dür müş gi bi olur..." (Ma ide Su re si, 32) Do la yı sıy -

la tek bir ma sum in sa nın da hi kat li, as la kü çüm se ne me ye cek

bir suç tur.

Öte yandan antisemitler ve diğer ırkçılar, farklı etnik

kökenden gelen veya farklı inançtaki insanların barış içinde

birarada yaşamalarına karşıdırlar. Örneğin Alman ırkçısı olan

Naziler Almanlarla Musevilerin birarada yaşamalarına karşı

çıkmışlar, bunu kendi ırkları adına bir dejenerasyon olarak

kabul etmişlerdir. Oysa Kuran'da ırklar arasında en ufak bir

ayrım yapılmadığı gibi, farklı inançtaki insanların da aynı toplum

yapısı altında barış ve huzur içinde yaşamaları teşvik edilir.

Ku ran'da iman et me yen, Al lah'ı ve di ni ta nı ma yan lar hak -

kın da da hi ayı rım ya pıl mak ta dır. Di ne düş man olan la ra kar şı

ta vır alın ma sı ge rek ti ği bil di ri lir ken, böy le bir düş man lık gös -

ter me yen le re ada let li dav ra nıl ma sı ayet ler de şöy le em re dil -

mek te dir:

Al lah, si zin le din ko nu sun da sa vaş ma yan, si zi yurt la -

rı nız dan sü rüp-çı kar ma yan la ra iyi lik yap ma nız dan ve

on la ra ada let li dav ran ma nız dan si zi sa kın dır maz.
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Çün kü Al lah, ada let ya pan la rı se ver. Al lah, an cak din

ko nu sun da si zin le sa va şan la rı, si zi yurt la rı nız dan sü -

rüp-çı ka ran la rı ve sü rü lüp-çı ka rıl ma nız için ar ka çı -

kan la rı dost edin me niz den sa kın dı rır. Kim on la rı

dost edi nir se, ar tık on lar za lim le rin ta ken di le ri dir.

(Müm te hi ne Su re si, 8-9)

Ku ran'da in san lar hak kın da be lir li bir ırk, halk ve ya din den

ol duk la rı için top lu ca hü küm de em re dil mek te dir. Her fark lı

in san top lu lu ğu nun için de iyi ler de kö tü ler de bu lu nur. Ku -

ran'da bu ay rı ma dik kat çe ki lir. Ör ne ğin Eh li Ki ta bın bir kıs mı -

nın Al lah'a ve di ne kar şı is yan kar ol duk la rı an la tıl dık tan son ra,

bu nun is tis na sı da be lir ti lir ve şöy le de nir:

On la rın hep si bir de ğil dir. Ki tap Eh lin den bir top lu -

luk var dır ki, ge ce vak tin de ayak ta du rup Al lah'ın

ayet le ri ni oku ya rak sec de ye ka pa nır lar. Bun lar,

Allah'a ve ahi ret gü nü ne iman eder, ma ruf ola nı em -

re der, mün ker olan dan sa kın dı rır ve ha yır lar da ya rı -

şır lar. İş te bun lar sa lih olan lar dan dır. On lar ha yır dan

her ne ya par lar sa, el bet te on dan yok sun bı ra kıl maz -

lar. Al lah, mut ta ki le ri bi len dir. (Al-i İm ran Su re si,

113-115)

So nuç ola rak, Ku ran ayet le ri ne gö re dü şü nen ve Al lah'tan

kor kup-sa kı nan Müs lü man la rın, Musevi le re kar şı, din le ri ve

inanç la rı ne de niy le de bir hu su met bes le me si müm kün de ğil -

dir. Ku ran ah la kı her tür lü ırk çı lı ğı or ta dan kal dır mak ta dır. Bu

ne den le Ku ran'a ta bi olan bir Müs lü man as la ırk çı lık ya pa maz

ve in san la rı be lir li bir ırk tan ol duk la rı için ha kir gö re mez. Ku -

ran'da, İs lam'a ve Müs lü man la ra kar şı düş man ca bir ta vır gös -

ter me dik le ri sü re ce, fark lı din le re kar şı da son de re ce ılım lı ve
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dost ça bir tu tum iz len me si em re di lir. Bu ne den le Ku ran'a ta bi

olan bir Müs lü man, fark lı din le re, özel lik le Eh li Ki ta ba kar şı

müş fik ve dos ta ne bir ta vır ta kın ma lı dır.

Bir Müs lü ma nın Musevi lik ve soy kı rım ko nu la rı na ba kı şı,

bu te mel kıs tas la ra bağ lı ol ma lı dır. Bazı Musevi le re ya pı lan

eleş ti ri ler, an cak on la rın ırk çı dav ran ma la rın dan, radikal Si yo -

nizm adı na kan dök me le rin den, tah rif edil miş ba zı Tev rat hü -

küm le ri ne de niy le di ğer in san la ra zul met me le rin den do la yı dır.

Müs lü ma nın te men ni si, hem an ti se mit ırk çı ha re ket le rin hem

de radikal Si yo nizm gi bi Musevi ler adı na ırk çı lık ya pan ide olo -

ji le rin ta ri he ka rış ma sı ve her ırk ve inan cın ba rış için de ya şa -

ya ca ğı, ada le te da ya lı bir dün ya dü ze ni nin ku rul ma sı dır. 

Ki tap Eh li nin iba det yer le ri ne kar şı 
say gı lı olun ma sı

Müs lü man, Ki tap Eh li nin Al lah'a iba det et tik le ri kut sal yer -

le ri ne say gı lı dav ran ma lı, bu ma bed le ri ko ru ma lı dır. Bu yer ler

is ter Hı ris ti yan la ra, is ter Musevi le re ait ol sun, iç le rin de Yüce

Rabbimiz Al lah'ın is mi anıl dı ğı için Müs lü man lar için de de ğer -

li dir ve tüm iman eden ler ta ra fın dan ko run ma lı dır. Ku ran'da

Ki tap Eh li nin iba det yer le ri olan ma nas tır, ki li se ve hav ra lar dan

Al lah'ın ko ru du ğu iba det me kan la rı ola rak söz edi lir:

... Eğer Al lah'ın, in san la rın ki mi ni ki miy le de fet me si

ol ma say dı, ma nas tır lar, ki li se ler, hav ra lar ve için de

Al lah'ın is mi nin çok ça anıl dı ğı mes cid ler, mu hak kak

yı kı lır gi der di. Al lah Ken di (di ni)ne yar dım eden le re

ke sin ola rak yar dım eder. Şüp he siz Al lah, güç lü olan -

dır, aziz olan dır. (Hac Su re si, 40)
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Pey gam be ri miz (sav) Al lah'ın emir le ri ne bağ lı lı ğı nın bir te -

cel li si ola rak Ki tap Eh li nin iba det yer le ri nin tah rip edil me me si

ko nu sun da da bü yük bir has sa si yet gös ter miş tir. Böy le bir tah -

ri bat ilk ola rak Al lah'ın em ri ne kar şı gel mek tir, ay rı ca Al lah'a

ina nan, ona iba det eden in san la rı en gel le mek an la mı na ge lir.

Ni te kim Hz. Mu ham med (sav), ken di le riy le ba rış an laş ma sı im -

za la mış ol du ğu Hı ris ti yan la ra, ma bet le ri nin yı kıl ma ya ca ğı nı, on -

la ra hiç bir şe kil de za rar ve ril me ye ce ği ni ifa de et miş tir. Hı ris ti -

yan lar la ya pı lan ciz ye an laş ma la rın da da Pey gam be r Efen di miz

(sav), ma bet le ri nin yı kıl ma ya ca ğı na da ir ga ran ti sun muş tur. 

Hz. Mu ham med (sav)'den son ra ki dö nem de ki li se le rin yı -

kıl ma ya ca ğı na da ir te mi na tın yer al dı ğı ilk an laş ma, Ha lid b. El-

Ve lid'in, Anat ken ti nin ida re ci si ile yap tı ğı ciz ye ak di dir. İbn İs -

hak, Ha lid b. El-Ve lid'in yap tı ğı bu an laş ma la rın Hz. Ebu be kir

ta ra fın dan bir red gör me di ği ni, da ha son ra ge len di ğer üç ha li -

fe nin de bun la rı uy gun gö re rek de vam et tir dik le ri ni bil dir miş -

tir.19 Ay rı ca yi ne Hz. Ebu be kir, Nec ran lı la ra Pey gam be ri miz

Hz. Mu ham med (sav) ta ra fın dan su nu lan ga ran ti le rin ay nı sı nı

ken di dö ne min de de on la ra sun muş tur. 

Peygamber Efendimiz (sav)’in ardından gerçek İslam ahla-

kını yaşayan toplumlarda da bu konuya özel bir hassasiyet gös-

terildiği dikkat çekmektedir. Kuran'ı ve Peygamberimiz (sav)'in

sünnetini takip eden Müslüman yöneticiler, fethettikleri ülke-

lerdeki gayrimüslim halkın ibadet yerlerine karşı oldukça say-

gılı olmuşlar, din adamlarına da merhamet beslemişlerdir.

Müslümanların idaresi altında uzun asırlar boyunca yaşayan

Hıristiyanlar, dini sebepler nedeniyle hiçbir zaman isyan etme-

mişlerdir. Bu da elbette Müslüman yöneticilerin Kuran'ın

hükümlerine bağlı adil ve sevecen tutumlarının bir sonucudur.  
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GER ÇEK ADA LE TİN YA ŞAN DI ĞI
TOP LUM LAR DA Kİ HU ZUR

K i ta bın bu ra ya ka dar olan bö lüm le rin de Ku ran'da na sıl bir

ada let ta rif edil di ğin den, iman eden le rin Ki tap Eh li ne

kar şı tu tum la rın dan ve pey gam ber ler dö ne min de ki ada let li ve

merhametli yö ne tim den bah set tik. İn san lık ta ri hi ni in ce le di ği -

miz za man, pey gam ber le rin dö ne min de ya şa nan ger çek ada le -

tin, ada let sa hi bi di ğer yö ne ti ci le rin ha ki mi yet le ri al tın da da de -

vam et ti ği ni gö rü rüz. Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav)'den

son ra da Ku ran ah la kın dan ta viz ver me yen ve el çi le rin yo lu nu

iz le yen adil yö ne ti ci ler ba rış ve hu zur do lu top lum lar  oluş tur -

ma yı ba şar mış lar dır. Ku ran'da ta rif edi len ger çek ada let, doğ -

ru luk ve dü rüst lük bu yö ne ti ci ler dö ne min de de hü küm sür -

müş ve bu yö ne tim ler ken di le rin den son ra ge le cek in san la ra

bi rer ör nek teş kil et miş ler dir. 

Çok şe ref li bir geç mi şe sa hip olan Türk hal kı da ada let li,

merhametli ve dü rüst yö ne ti miy le ta ri he geç miş bu en der to -

pu lu luk lar dan bi ri dir. Bu ger çe ği, ki ta bın iler le yen say fa la rın da

da gö rü le ce ği gi bi, Ba tı lı pek çok ta rih çi te yid et mek te dir. Ay -



rı ca bu ger çek, geç miş te Türk le rin yö ne ti min de asır lar ca ya şa -

mış halk la ra men sup araş tır ma cı lar ta ra fın dan da sa mi mi yet le

di le ge ti ril mek te dir. İki bü yük Türk im pa ra tor lu ğu olan Bü yük

Sel çuk lu lar ve Os man lı İm pa ra tor lu ğu bu ko nu da ak la ge len ilk

ör nek ler dir. Bu im pa ra tor luk la rın yö ne ti mi al tın da asır lar bo -

yun ca ya şa yan çe şit li halk lar ara sın da ger çek ada let sağ lan mış,

top lum da ba rış ve sevgi ha kim ol muş tur. 

Bü yük Sel çuk lu İm pa ra tor lu ğu'nun 
ada let le hük me den ha kan la rı

Türk le rin İs la mi ye t’i ka bu lüy le bir lik te ha kan la rın, pa di şah -

la rın yö ne ti mi de İs lam ah la kı na gö re ol muş tur. Ku ran'da

Al lah'ın bil dir di ği ada le ti uy gu la yan yö ne ti ci ler, bu tu tum la rı

ne ti ce sin de çok bü yük ba şa rı lar el de et miş, bü yük fe tih ler ger -

çek leş tir miş ve İs la m'ın ya yıl ma sın da önem li kat kı lar da bu lun -

muş lar dır. İn gi liz araş tır ma cı Sir Tho mas Ar nold, The Pre ac hing

of Is lam ad lı ki ta bın da Hı ris ti yan la rın, Sel çuk lu la rın bu tu tum la -

rın dan do la yı, na sıl on la rın ida re si al tı na gir mek is te dik le ri ni

şöy le an lat mış tır:

"İs lam ida re si, al tın da di ni ha ya tın em ni yet te ol du ğu hak kın da -

ki bu his ler, yi ne o de vir ler de Kü çü kas ya (Ana do lu) Hı ris ti yan -

la rı nın, Sel çuk Türk le ri ni bir kur ta rı cı sı fa tı ile kar şı la ma la rı na

ve si le ol muş tu... Hat ta VI II. Mi ha il (1261-1282) dev rin de, Kü -

çü kas ya içe ri sin de ki ufak ka sa ba la rın hal kı, Bi zans İm pa ra tor -

lu ğu nun is tib da dın dan kur tul mak ümi di ile Türk le ri ka sa ba la rı -

nın iş ga li için da vet et miş ler di. Hat ta bu halk ara sın da zen gin

ve ya fa kir bir çok kim se ler, o za man ki Türk Mil li sı nır la rı içe ri -

sin de göç et me yi bi le gö ze al mış lar dır."20
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Bu bü yük Türk İm pa ra tor lu ğu'nun en par lak dev rin de yö -

ne tim de olan Me lik şah, Ku ran'ın hü küm le ri ni uy gu la ma ko nu -

sun da ol duk ça has sas dav ran mış tır. Ele ge çir di ği top rak lar da ki

hal ka kar şı bü yük bir sevgi ve mer ha met le yak laş mış, bu nun

ne ti ce sin de de fet het ti ği ül ke le rin halk la rı ta ra fın dan bü yük bir

sev gi ve say gıy la anıl mış tır. Er me ni ta rih çi si Ur fa lı Mat hiu, Bü -

yük Sel çuk lu İm pa ra tor lu ğu'nu şu şe kil de an la tır: 

"Me lik şah'ın sal ta na tı Al lah'ın lüt fu na maz har ol du. Ha ki mi ye -

ti uzak ül ke le re ka dar ya yıl dı ve Er me ni le re hu zur ver di. Kal bi

Hı ris ti yan la ra kar şı şef kat le do lu idi. Geç ti ği ül ke le rin halk la rı -

na kar şı bir ba ba gi bi dav ran dı. Bir çok şe hir ve vi la yet ler ken -

di ar zu la rı ile onun ida re si ne gir di; bü tün Rum ve Er me ni bel -

de le ri onun ka nun la rı nı ta nı dı."21

Tüm ta raf sız ta rih çi ler Me lik şah'ın ada le ti ni ve merhametli

tav rı nı iç ten lik le di le ge tir mek te dir ler. Onun merhameti Ki tap

Eh li nin kal bin de de ken di si ne kar şı bir yu mu şa ma oluş ma sı na

ve si le ol muş tur. Hat ta bu ne den le ta rih te eşi ne az rast la nır şe -

kil de, bir çok şe hir ken di is te ğiy le Me lik şah'ın ida re si al tı na gir -

me yi ka bul et miş tir. Sir Tho mas Ar nold'ın yi ne ay nı ki ta bın da

yer alan, 2. Haç lı se fe ri ne VII. Lo uis'in özel ka ti bi ola rak ka tı -

lan St. De nis Ma nas tı rı men su bu Odo de Di ogi lo ad lı ra hi bin

anı la rın da, Müs lü man la rın han gi din men su bu olur sa ol sun her -

ke se kar şı na sıl ada let li dav ran dık la rı tüm şef faf lı ğıy la an la tıl -

mak ta dır:

"Eğer Müs lü man Türk le rin kalp le ri ne, o se fa le ti ve fe la ke ti gö -

re rek, bir acı ma duy gu su gel me miş ol say dı, ge ri ka lan Haç lı

ka fi le si nin du ru mu çok fe ci olur du. Türk ler, bu bi ça re le rin ya -

ra lı la rı na bak tı lar, fa kir le ri ni cö mert lik le bes le di ler ve sı kın tı dan
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kur tar dı lar. Hat ta ba zı Müs lü man lar, Rum la rın teh dit ve hi le

ile ha cı lar dan ko par mış ol duk la rı Fran sız pa ra la rı nı sa tın ala -

rak ih ti ya cı olan ha cı la ra ver di ler. Ay nı din den ol ma yan la rın bu

ko ru yu cu mu ame le le ri ile din daş la rı olan ve ken di le ri ni ağır iş -

ler de kul la nan, dö ven, do lan dı ran Rum la rın ha re ket le ri, Haç lı

ha cı la rı ara sın da, öy le bir kar şı laş tır ma ve si le si ol du ki, bun lar -

dan pek ço ğu ken di is tek le ri ile ken di le ri ni kur ta ran Müs lü -

man la rın di ni ni ka bul et ti ler."22

2. Haç lı Se fe ri sı ra sın da ya şa nan la rı an la tan Odo de Di ogi -

lo, Müs lü man la rın gös ter dik le ri sevecen, şef kat li ve adil tu tu -

mun na sıl gü zel so nuç la ra ve si le ol du ğu nu da şu sa tır lar la ak -

tar mış tır:

"Ken di le ri ne kar şı za lim ce dav ra nan din daş la rın dan sa kı na rak,

iman sız te lak ki olu nan, fa kat hak la rın da ga yet yu mu şak ve şef -

kat le mu ame le eden le rin ara sı na em ni yet le gir di ler. Ve işit ti ği mi -

ze gö re, Türk ler çe ki lir ken 3 bin ka da rı da on la ra ka tıl mış tır…

Ger çek te Müs lü man lar, ifa et tik le ri hiz met le ye ti ne rek, bun lar -

dan hiç bi ri si ni din le ri ni terk et me ye zor la ma mış lar dı."23

Ta rih çi ler ta ra fın dan ya zı lan bu sa tır lar İs lam ah la kı nın sa -

vaş ya da zor luk dö ne min de de ada le ti em ret ti ği ni gös ter mek -

te dir. Türk le rin -tüm dün ya nın zor ba im pa ra tor lar la yö ne til di -

ği, zul mün hü küm sür dü ğü bir dö nem de- gös ter di ği bu üs tün

ah lak, Ku ran'a olan bağ lı lık la rı nın ve yük sek ka rak ter le ri nin bir

gös ter ge si dir. Bu ne den le de, Türk le rin kar şı sın da ki mil let ya

da top lu luk her ne ka dar İs lam'a kar şı ön yar gı lı da ol sa, bu gü -

zel Müs lü man ah la kı na şa hit ol duk tan son ra ay nı Haç lı Or du -

su'nda ki Hı ris ti yan lar gi bi kalp le rin de İs lam'a kar şı bir yu mu şa -

ma, sev gi olu şa cak tır. 
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Os man lı İm pa ra tor lu ğu fet het ti ği ül ke le re 
ada let gö tür müş tür

İs lam ah la kı nın ya şan dı ğı top lum lar da sos yal ha ya tın na sıl

hu zur ve ba rış içe ri sin de de vam et ti ği ni ta rih bi ze pek çok ör -

nek le gös ter miş tir. Bu adil yö ne tim ler den bi ri de Os man lı dev -

le ti dir. Os man lı İm pa ra tor lu ğu asır lar bo yun ca üç bü yük kı ta -

nın bü yük bir bö lü mü ne ha kim ol muş tur. Bu gün Bal kan lar'da,

Or ta do ğu'da, Ku zey Af ri ka'da ve da ha pek çok yer de Os man -

lı'nın iz le ri ni gör mek müm kün dür. Os man lı ayak bas tı ğı her

yer de Türk'ün üs tün ka rak te ri nin ta nın ma sı na ve si le ol muş tur.

La Mar ti ne'in 1854 yı lın da ba sı lan His to ire de la Tur qu ie isim -

li 10 cilt lik ese rin den ya pı lan bir alın tı Os man lı'nın gü nü müz de -

ki iz le ri ni çok gü zel yan sıt mak ta dır:

"İz mir'i, İs tan bul'u, Su ri ye'yi, Lüb nan'ı zi ya ret edin. Ora lar da

ma nas tır la ra, di ni me kan la ra, eği tim ku rum la rı na gi rin. Di ni

eği tim ve ren yer le re ba kın ve 'Os man lı'nın, si ze kar şı dav ra nı -

şın da ve ko ru ma sın da bir ek sik lik var mıy dı?' di ye so run. Hep -

si si ze 'Os man lı'nın ve Sul tan'ın ta raf sız lı ğın dan' söz ede cek -

tir… Ger çek şu ki, bu di ni yer le rin yö ne ti min de Os man lı tam

bir ta raf sız lık, say gı ve ba rış duy gu suy la ha re ket et miş tir..."24

Os man lı İm pa ra tor lu ğu, ku ru cu su Os man Bey'den baş la -

mak üze re Fa tih Sul tan Meh met ve di ğer pa di şah la rı adil yö ne -

tim le ri ile tüm in san lı ğa ör nek ol muş tur. On la rın za man la rın da

her din den, her inanç tan in san bi ra ra da hu zur içe ri sin de ya şa -

mış tır. Hat ta her han gi bir mü ca de le ye da hi gir me den ken di is -

tek le riy le Fa tih Sul tan Meh met'e tes lim olan top lum lar ol muş -

tur. Bu da in san la rın onun adil yö ne ti min den ne de re ce hoş -

nut ol du ğu nu gös ter mek te dir. 
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Bü tün İs lam dev let le rin de ol du ğu gi bi, Os man lı pa di şah la rı

da fet het tik le ri böl ge ler de ki gay ri müs lim le re kar şı son de re ce

ada let li dav ran mış lar dır.25 Çün kü Ku ran ah la kı na gö re o ül ke -

le rin yer li in san la rı Al lah'ın ken di le ri ne bir ema ne ti dir. On la rı

hi ma ye et mek, hiç kim se nin on la ra zu lüm yap ma sı na mü sa ade

et me mek ada let sa hi bi olan yö ne ti ci nin so rum lu lu ğu dur. Bu ne -

den le Av ru pa lı dev let ler ele ge çir dik le ri ül ke ler de çok bü yük

soy kı rım lar ger çek leş ti rip, yer li hal ka zu lüm ler ya pıp, ül ke nin

tüm do ğal zen gin lik le ri ni sö mü rür ler ken, Os man lı pa di şah la rı

git tik le ri ül ke le re re fah gö tür me yi ken di le ri ne ga ye edin miş ler -

dir. Fet het tik le ri ül ke ler de ki yer li hal kın inanç la rı nı de ğiş tir mek

için hiç bir zor la ma da bu lun ma mış, ak si ne iba det le ri ni hu zur içe -

ri sin de ya pa bil me le ri için on la ra im kan sağ la mış lar dır.26

Türk ler, ida re le ri al tın da ya şa yan hiç bir züm re nin di li ne,

di ni ne, sos yal ve ida ri ya pı la rı nın bü yük bir kıs mı na, kı sa ca sı

kül tür le ri ne mü da ha le et me miş ler dir. Bu ne den le o dö nem de

ay nı top rak üze rin de her din den, her mil let ten in san bi ra ra da

hu zur içe ri sin de ya şa mak tay dı. Bu ko nu da ta rih çi A. Mi qu el

şöy le de mek te dir:

"Hı ris ti yan halk lar Bi zans ve La tin dev let le ri za ma nın da bu la -

ma dık la rı çok iyi yö ne ti len bir ida re kar şı sın da bu lun mak tay dı -

lar. As la sis tem li bir zu lüm gör me mek tey di ler. Tam ak si ne im -

pa ra tor luk, İs tan bul baş ta ol mak üze re, iş ken ce gö ren İs pan -

yol Musevi le ri'ne bir sı ğı nak ol muş tu. Hiç bir yer de zor la İs lam -

laş tır ma ol ma mış tır."27

İs lam ada le tiy le yö ne ti len Türk top rak la rı o dö nem de her

din den in san için bir ra hat lık tı. Ör ne ğin Os man lı İm pa ra tor lu ğu

dö ne min de Ana do lu ve Ru me li gay ri müs lim le ri din le ri ne ve sos -
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yal ha yat la rı na mü da ha le edil me den, es ki ge le nek le ri üze rin de

ya şa ma ya de vam et miş ler dir.28 Os man lı pa di şah la rı nın Ku ran'a

olan kes kin ita at le ri ne ti ce sin de top lum içe ri sin de ırk, dil ve et -

nik kim lik ler ne de niy le bir ay rım ol ma mış, in san lar bir bi riy le

kay naş mış ve top lu mun çe şit li ke sim le ri ara sın da sos yal ada let

sağ lan mış tır. Ta rih çi İs ma il Hak kı Uzun çar şı lı, Os man lı Ta ri hi ad -

lı ki ta bın da gay ri müs lim halk la rın Türk le rin güç lü merhametleri-

ni na sıl bir kur tu luş ola rak gör dük le ri ni şöy le an lat mış tır:

"Türk le rin, gay ri müs lim ce ma at le rin di ni ve vic da ni his le ri ne

say gı gös ter me si, bu in san la rın Os man lı ida re si ni bir kur ta rı cı

ola rak kar şı la ma sı na se bep ol muş tur."29

Av ru pa lı ta rih çi Ric hard Pe ters İs lam di ni ni be nim se yen

Türk le rin yüz yıl lar bo yun ca ele ge çir dik le ri tüm ül ke ler de na -

sıl bir ada let ör ne ği tem sil et tik le ri ni de şu söz le riy le di le ge -

tir miş tir: 

"Türk ler asır lar bo yun ca bir çok mil let le re ha kim ol du lar, fa kat

on la rı asi mi le et me ye as la gay ret et me di ler. On la ra hür ri yet ver -

di ler ve din ve kül tür le ri nin ya şan ma sı na mü sa ade et ti ler."30

Tüm bu ör nek ler açık ça gös ter mek te dir ki Türk ler fet het -

tik le ri ül ke le ri sö mür me miş ler, bu ül ke in san la rı nın hak la rı na

say gı gös ter miş ler dir. Sel çuk lu lar da ol du ğu gi bi, Os man lı pa di -

şah la rı da fet het tik le ri yer ler de ya şa yan hal kı hi ma ye edip, ko -

ru ma yı ken di le ri ne bir gö rev bil miş ler dir. Bu ne den le ay nı top -

rak lar üze rin de her mil let ten ve din den in san, kav ga ve boz gun

ol ma dan hu zur içe ri sin de ya şa mış tır. Os man lı yö ne ti ci le ri şa -

yet top lu mu oluş tu ran bu fark lı grup la ra kar şı ada let li bir yö -

ne ti me sa hip ol ma sa lar dı, el bet te böy le kök lü im pa ra tor luk lar

ku ra maz ve bu in san la rı asır lar bo yu bi ra ra da tu ta maz lar dı.
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An cak gör mek te yiz ki, İs la mi ye t’in on la ra ka zan dır dı ğı yük sek

ide al ler ve has let ler ne ti ce sin de, son de re ce ile ri bir kül tür ve

me de ni yet se vi ye si ne ulaş mış lar dır.

Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun ilk 
dö nem le rin de ki adil yö ne tim

Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun ku ru cu la rı da ha ilk yıl lar dan

iti ba ren ada let le dav ran ma yı ken di le ri ne düs tur edin miş ler dir.

Bir lik te ya şa dık la rı fark lı din ler den top lu luk la ra, in kar cı grup la -

ra kar şı ada let li bir yö ne tim le ri ol muş, din le ri ni de ğiş tir mek

için her han gi bir zor la ma da bu lun ma mış, her za man ba rış için -

de ya şa ma yı he def le miş ler dir. 

Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun ku ru cu su Os man Bey, bey li ği -

nin et ra fın da ki gay ri müs lim müs lim ler le ol duk ça dos ta ne iliş ki -

ler kur muş tur. Bu iyi iliş ki ne ti ce sin de kar şı lık lı bir gü ven oluş -

muş tur. Ör ne ğin Os man Bey aşi re tiy le yay la ya çı kar ken, eş ya -

la rı nı, Bi le cik'te ki gay ri müs lim le re ema net ola rak bı ra kır, dö -

nüş te on la ra yağ, pey nir ve ha lı gi bi he di ye ler ve rir di.31 Ay rı ca

Os man Bey'in Es ki şe hir'in Ilı ca yö re sin de kur du ğu pa za ra, gü -

ven li ol du ğu için et raf ta ki gay ri müs lim ler den ve Ger mi yan hal -

kın dan alış ve riş için de sık sık ge len ler olur du.32 Gay ri müs lim -

ler le sı cak bir di ya log, sos yal iliş ki ler kur muş tu. Ta rih çi Jo seph

von Ham mer'in Os man lı Ta ri hi ad lı ki ta bın da ak tar dı ğı bir olay

bi ze Os man Bey'in han gi di ne men sup olur sa ol sun, in san lar

ara sın da ada let le hük met ti ği ni gös ter mek te dir: 

"Bir gün bu pa za ra Bi le cik gay ri müs lim le ri bir yük bar dak ge -

tir miş- Ger mi yan lı bir Müs lü man da bar dak sa tın al mış, an cak

pa ra sı nı öde me miş tir. Bu gay ri müs li min, Ger mi yan lı'yı şi ka yet
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et me si üze ri ne Os man Bey, Ger mi yan lı Müs lü ma nı ya nı na ça -

ğı ra rak, bar da ğın pa ra sı nı ken di sin den al mış ve onu gay ri müs -

li me ver miş tir. Bu olay üze ri ne Os man Bey, tel lal lar va sı ta sıy -

la, Bi le cik gay ri müs lim le ri ne kim se nin ezi yet et me me si ni ilan

et miş tir. Os man Bey bu ko nu da o ka dar ada let gös ter miş tir

ki, Bi le cik'in gay ri müs lim ka dın la rı bi le, bu pa za ra ge lip em ni -

yet için de alış ve riş le ri ni ya par ha le gel miş ler dir. Gay ri müs lim

halk, Os man Bey'in yö ne ti min de em ni yet ve eman için de ol -

muş tur. Bi le cik'te ki gay ri müs lim le re kar şı gös ter di ği bu ada le -

tin se be bi so rul du ğun da, Os man Bey'in ce va bı şöy le ol muş tur:

"Kom şu la rı mız dır. Biz bu ile ga rip ola rak gel di ği miz za man,

on lar bi zi hoş tut tu lar. Şim di bi ze da hi ge rek tir ki, bun la ra

hür met ede lim."33

Os man Bey'in gös ter di ği bu gü zel ah lak, Al lah'ın Ku ran'da

bil dir di ği bir em rin ye ri ne ge ti ri li şi dir:

Al lah'a iba det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma -

yın. An ne-ba ba ya, ya kın ak ra ba ya, ye tim le re, yok sul -

la ra, ya kın kom şu ya, uzak kom şu ya, ya nı nız da ki ar -

ka da şa, yol da kal mı şa ve sağ el le ri ni zin ma lik ol duk -

la rı na gü zel lik le dav ra nın. Çün kü, Al lah, her bü yük -

lük tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. (Ni sa Su re si, 36)

Ku ran ah la kı na uy gun bu dav ra nış, bir çok in sa nın kal bi nin

İs lam'a ısın ma sı na ve si le ol muş tur. Os man Bey, Yar hi sar, İne -

göl, Bi le cik ve Ye ni şe hir'i çev re siy le bir lik te fet het tik ten son -

ra, bu ra da ya şa yan gay ri müs lim hal ka kar şı da ada let le ve mer-

hametle yak laş mış, top rak la rı nı on la ra bı rak mış tır. Öy le ki bu

top rak lar da ya şa yan la rın du rum la rı, Os man lı ha ki mi ye tin den

ön ce si ne gö re da ha iyi ol muş ve bu yer ler kı sa sü re de da ha ya -
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şa nı lır ha le gel miş tir. Hat ta Os man Bey'in ül ke sin de çok gü -

ven lik li ve ada let li bir or tam ol du ğu için, bu nu işi ten di ğer yer -

le rin gay ri müs lim halk la rı da Os man lı top rak la rı na yer leş me ye

baş la mış lar dır.34 İs lam di ni nin ge tir di ği ada let, sevgi ve gü ven

or ta mı Os man Bey ta ra fın dan sağ lan mış ol ma say dı, top rak la rı

Müs lü man lar ta ra fın dan fet he di len gay ri müs lim ler düş man ca

bir ta vır içi ne gi re bi lir ler di. An cak ken di si, Al lah'ın emir le ri ni

gö ze ten bir yö ne ti ci ol ma sı se be biy le in san lar ara sın da ada let -

le hük met miş tir. Os man Bey'in, gay ri müs lim le re olan sevgi ve

say gı sı nın bir gös ter ge si ol ma sı ama cıy la, dü ğün le ri ne ka tı la rak

he di ye ler gö tür dü ğü de bi lin mek te dir.35

Os man Bey'in ada let li tav rı na bir baş ka ör nek de Os man lı

Ta ri hi isim li ki ta bın ya za rı Jo seph Von Ham mer ta ra fın dan şöy -

le an la tıl mak ta dır:

"Bir Cu ma gü nü Ger mi yan Türk Be yi Ali şir'in uy ruk lu ğun da

olan bir Müs lü man ile Bi le cik Rum Ko mu ta nı na bağ lı bir Hı ris -

ti yan ara sın da çı kan kav ga da Os man, Hı ris ti yan dan ya na hü -

küm ver di. Bu nun üze ri ne bü tün ül ke de Er tuğ rul'un oğ lu Os -

man'ın hak ve ada let se ver li ğin den söz açıl ma ya baş lan dı."36

Ni te kim Os man Bey'in, öl me den ön ce oğ lu Or han'a "Bü -

tün te ba anı eşit lik üze re ko ru, sa na ita at eden le ri hoş tut." 37 şek -

lin de bir va si yet te bu lun du ğu ri va yet edil mek te dir. Onun adil

yö ne ti mi bir çok yer de ün sal mış tır. Bu se bep le Or han Bey'in

Bur sa'nın fet hi sı ra sın da kuv vet kul lan ma sı na ge rek da hi kal ma -

mış, Bur sa Be yi ka le yi ken di is te ğiy le tes lim et miş tir. Bu nun

üze ri ne Or han Ga zi, Bur sa Be yi nin ve zi ri Sa roz'a, bu ka le yi ni -

çin tes lim et ti ği ni sor muş ve Sa roz bir kaç se bep ara sın da şu nu

da söy le miş tir: "Si ze ita at eden ler ra hat için de ler. Biz de ra hat lı -
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ğa he ves et tik."38 Ay nı so ru Bur sa lı Rum la ra so rul du ğun da ver -

dik le ri ce vap yi ne ay nı sa mi mi duy gu la rı gös ter mek te dir:

"Si zin dev le ti ni zin gün den gü ne yük sel di ği ni ve bi zim dev le ti mi -

zi geç ti ği ni an la dık; ba ba nı zın ida re si ne ge çen köy lü le rin mem -

nun ka lıp, bir da ha bi zi an ma dık la rı nı gör dük ve biz de bu ra -

hat lı ğa he ves et tik."39

Or han Ga zi ve et ra fın da ki dev let adam la rı nın, Hı ris ti yan la ra

kar şı ne ka dar merhametli dav ran dık la rı nı, 1355 ta ri hin de, Os -

man lı la ra esir dü şen Se la nik Baş pis ko po su Gre gory Pa la mas'ın

mek tu bu da açık bir şe kil de gös ter mek te dir. Pa la mas mek tu bun -

da, Os man lı ül ke sin de ki Hı ris ti yan la rı tam bir ser bes ti için de gör -

dü ğü nü, Or han Bey'in oğ lu Sü ley man Pa şa'nın, O'na Hı ris ti yan lık

hak kın da ser best çe so ru lar sor du ğu nu ve biz zat Sul tan Or han'ın

ken di si ile ule ma ara sın da mü na za ra yap tı ğı nı yaz mak ta dır.40

Or han Ga zi, Hı ris ti yan la ra kar şı ol du ğu gi bi Musevi top lu -

luk la ra kar şı da son de re ce ada let li ve merhametli dav ran mış -

tır. Edir ne ve Trak ya'nın di ğer şe hir le rin de ya şa yan Mu se vi ler

bir çok dev let ten zu lüm gör dük le ri için, Türk le rin ken di ya şa -

dık la rı böl ge le ri fet het me si ni se vinç le kar şı la mış lar dır.41

Os man lı pa di şah la rı nın Musevi le re olan bu yak la şı mı, 1.

Mu rat za ma nın da da de vam et miş tir. Sul tan Mu rat'ın hal kı na

kar şı adil ve anlayışlı yö ne ti mi ni çağ da şı Bi zans ta rih çi si Khal -

ko kondy las şöy le an lat mak ta dır: 

"Ken di si ne ita at ve hiz met eden mil let le re ve ki şi le re, han gi

din den olur lar sa ol sun lar, iyi ve yu mu şak ve cö mert dav ra nır dı.

Düş man lık gös te ren le re kar şı aman sız dı. Hiç bir düş ma nı elin -

den kur tu la ma dı. Ver di ği sö ze son ra dan aley hin de te cel li et se

bi le sa dık ka la rak, dost düş man her ke sin gü ve ni ni ka zan dı."42
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Bir baş ka ta rih çi İn gi liz Gib bon ise Sul tan Mu rat'ın Hı ris ti -

yan la ra kar şı olan merhametini şöy le an lat mak ta dır; 

"Dün ya üze rin de çağ da şı bü tün hü küm dar ve dev let adam la -

rın dan üs tün dü. Ba ba sı nın bi le ta hay yül et ti ği sı nır la rı çok aş tı.

Bü tün ta ri hin en hay ret ve ri ci ge liş me le rin den bi ri ni, Os man lı

le hi ne ka zan dı. Or to doks lar'a, Ka to lik ler'in Or to doks lar'a yap -

tı ğı mu ame le den kat kat iyi mu ame le de bu lun du."43

Tüm bu ör nek ler Os man lı İm pa ra tor lu ğu nun ku ru luş ve

ilk ge li şim dö nem le rin de bir an da çok bü yük bir güç ka zan ma -

sı nın ne den le ri ni or ta ya koy mak ta dır. Yö ne ti ci le rin adil tu tum -

la rı di ğer din le re men sup halk lar üze rin de çok olum lu et ki ler

oluş tur muş, Os man lı top rak la rı çok bü yük bir hız la ge niş le miş -

tir. Bu genişlemenin diğer padişahlar döneminde de hızlanarak

artmasının en büyük nedeni aynı merhametli ve adil tutumun

devam etmesidir. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki adil ve

merhametli ortam ise tüm tarihçiler tarafından dile getirilen

apaçık bir gerçektir.

Fa tih Sul tan Meh met dö ne min de 
ger çek bir ada let sağ lan mış tır

Fa tih Sul tan Meh met dö ne min de ya pı lan fe tih ler le İm pa ra -

tor luk üç kı ta ya ya yıl mış, İs tan bul'un fet hi ise bir ça ğın ka pa nıp,

ye ni bir ça ğın açıl ma sı na ne den ol muş tur. Bu fe tih Os man lı'da

ol du ğu gi bi, Av ru pa ta ri hin de de bir dö nüm nok ta sı dır. İs tan -

bul'u ola ğa nüs tü bir as ke ri de ha ile fet he den ve böy le lik le dün -

ya da bir ça ğı de ğiş ti ren Fa tih, git ti ği her ye ni ül ke ye İs lam'ın

ada le ti ni ve sevgisini gö tür müş tür. 

Fa tih Sul tan Meh met'in Ki tap Eh li ne kar şı olan merhameti
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gü nü mü ze ka lan bir çok an laş ma lar la da bel ge len miş tir. Onun

İs lam ah la kın dan kay nak la nan merhametin den Hı ris ti yan, Mus-

evi, Er me ni, Sür ya ni her di ne men sup in san pa yı nı alı yor du.44

Bu ne den le Fa tih'in pa di şah ol du ğu sü re bo yun ca bir çok ya -

ban cı mil let onun yö ne ti mi al tı na gir mek ten bü yük bir mem nu -

ni yet duy muş lar dı. Bi zans lı yö ne ti ci Bü yük Dü ka No ta ras'ın

"Bi zans'ta La tin şap ka sı gör mek ten se, Türk sa rı ğı gör me yi ter cih

ede rim"45 şek lin de ki sö zü de bu ger çe ği te yid eder ni te lik te dir.

Fa tih Sul tan Meh met'in İs tan bul'u fet hi, ilk baş lar da gay ri -

müs lim halk ara sın da bü yük bir kor ku ya ne den ol muş tur. Bas -

kı la ra ve sal dı rı la ra ma ruz ka la cak la rı nı dü şü nen bu ki şi le rin

bü yük bir bö lü mü ya fi rar et miş ya da Aya sof ya'da top lan mış -

tır. An cak Fa tih Sul tan Meh met on la ra anlayış ve ada let le yak -

laş mış, her tür lü kor ku dan uzak ola rak ev le ri ne dön me le ri ni

ve iş le riy le ra hat bir şe kil de uğ raş ma la rı nı is te miş tir.46 On la ra

din le ri ko nu su da hiç bir bas kı yap ma mış, ak si ne bir çok din

men su bu nu bü yük bir sevgiyle kar şı la ya rak, on la rın din le ri ni

ra hat ça ya şa ya bi le cek le ri bir or tam ha zır la mış tır. Sa ray da Müs -

lü man ve Hı ris ti yan bil gin ler yan ya na ya şa mış ve her tür lü il -

mi ko nu yu bü yük bir mü sa ha ma ile tar tış mış lar dır.47

Fa tih Sul tan Meh met de Hı ris ti yan lı ğı bir Hı ris ti yan ara cı lı -

ğıy la ta nı ma ya ça lış mış48 ve Pat rik'e İsa ce ma ati ne bir "te min-i

hu kuk" (mo dus-vi ven di) te sis et ti ği ni be lir ten bir fer man ver -

miş tir. Fa tih, Pat rik ha ne'ye çok ge niş im kan lar ta nı mış, böy le -

ce Pat rik ha ne ilk de fa Türk ler za ma nın da bir muh ta ri ye te ka -

vuş muş tu.49 Ba tı ve Do ğu kay nak la rın dan ya rar la na rak fer ma -

nın bir ör ne ği ni ya yın la yan ta rih çi Ham mer, Pa di şah'ın, Pat rik'e

gön der di ği be ra at te şun la rın ya zı lı ol du ğu nu be lirt mek te dir: 
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"Kim se Pat rik'e te hak küm et me sin: kim olur sa ol sun, hiç bir

kim se ken di si ne iliş me sin: Pat rik ve ma iye tin de bu lu nan bü yük

ra hip ler, her tür lü ge nel hiz met ler den sü re siz ola rak af fe dil miş

ol sun lar."50

Fa tih Sul tan Meh met fet hin ar dın dan he men gay ri müs lim

azın lık la rın hu ku ki hak la rıy la il gi len miş ve Rum-Or to doks Pat -

rik li ği ne Gen na di us'u ge ti re rek, on lar la bir an laş ma yap mış tır.

Ga la ta'da ya şa yan Ki tap Eh liy le yap tı ğı an laş ma da ise, Ga la ta ki -

li se le ri ne el ko nul ma ya ca ğı, mes cid ha li ne ge ti ril me ye ce ği, iba -

det le ri ne ka rı şıl ma ya ca ğı ve hiç bir gay ri müs li min zor la Müs lü -

man ya pıl ma ya ca ğı te yid edil mek te dir.51 Ay nı dö ne me ait baş -

ka bir an laş ma da ise ru ha ni re is le rin bun dan ön ce na sıl "met -

ro po lit" sı fa tı ta şı yor lar sa, öy le ce de vam et me le ri ne izin ve ril -

di ği gö rül mek te dir.52

Fa tih Sul tan Meh met, Hı ris ti yan lı ğın ya nı sı ra Musevi le rin

hak la rı na da sa hip çık mış tır. On la ra da ha ham ba şı la rı li der li ğin -

de ken di hav ra la rı na sa hip ol ma ve di ni hiz met le ri ni ser best çe

yü rüt me hak kı ta nı mış tır. Fa tih Sul tan Meh met, Os man lı dö ne -

mi nin ilk ha ham ba şı sı olan Mo şe Kap sa li'yi hu zu ru na da vet

ede rek, ken di si ne il ti fat ta bu lun muş ve Musevi le re ait da va la rı

gör mek için bir fer man ver miş tir.53

Fa tih Sul tan Meh met'in İs tan bul'u fet hiy le baş la yan bu iler -

le me, Fa tih'ten son ra ge len pa di şah lar ta ra fın dan da de vam et -

ti ril miş tir. Os man lı or du la rı iki kez Vi ya na ka pı la rı na da yan mış,

Sır bis tan, Ar na vut luk, Bos na-Her sek, Ef lak, Boğ dan baş ta ol -

mak üze re Bal kan lar baş tan so na fet he dil miş, Ma ca ris tan Os -

man lı hi ma ye si ne geç miş, Os man lı de niz le re açıl mış, Ka ra de niz
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Türk gö lü ha li ne ge ti ril miş, Mo ra ya rı ma da sı, Ro dos, Gi rit, Sa -

kız gi bi bir çok Ege ada sı alın mış, Kaf kas ya ele ge çi ril miş, Bağ -

dat, Teb riz, Ye men, Su ri ye, Irak, Lüb nan, Mı sır, Fi lis tin, Ku düs,

Fas, Tu nus, Ce za yir, Do ğu Ana do lu, Ba ha rat Yo lu, Le his tan gi -

bi da ha pek çok yer Türk top ra ğı ha li ne gel miş tir. Fet he di len

tüm bu top rak lar da her din den ve her gö rüş ten in san ba rış ve

kardeşlik için de ya şa mış, hiç kim se ye di nin den, di lin den ya da

ır kın dan do la yı zul me dil me miş tir. Ak si ne fark lı inanç la ra, ge le -

nek le re, tö re le re sa hip in san lar, ara la rın da hiç bir an laş maz lık

ol ma dan, Os man lı'nın adil yö ne ti mi al tın da hu zur için de se ne -

ler ce bi ra ra da ya şa mış lar dır. 

İş te böy le bir ada le tin ve anlayışın hü küm sür dü ğü bir top -

lum, gü nü müz de en çok öz le ni len mo del dir. Bu nun için de tek

çö züm Ku ran ah la kı nı ek sik siz ce ya şa mak tır. Yu ka rı da ki ör -

nek ler de de gö rül dü ğü gi bi Ku ran ah la kı nı ya şa yan yö ne ti ci ler

ve on la rın ön der lik et ti ği top lum lar ta rih te çok bü yük bir re -

fah içe ri sin de hü küm sür müş ler dir. Ku ran'da em re di len ah lak

ya şan dı ğı için, en üst ka de me de ki yö ne ti ci den sı ra dan bir es na -

fa ka dar, her ke sin ada let li, mer ha met li, sev gi do lu, say gı lı, af fe -

di ci, dü rüst ol ma sı, top lum la ra hu zu ru ve ba rı şı ge tir miş tir. 

Böy le bir top lu mun tek rar oluş ma ma sı için hiç bir ne den

yok tur. Ge re ken tek şey in san la rın ön ce ken di le rin den baş la ya -

rak Ku ran ah la kı nı ya şa ma ya ni yet et me le ri, da ha son ra da in -

san lar ara sın da ay nı ah la kı yay mak için gay ret gös ter me le ri dir.
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HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE TÜM DÜN-
YAYA GÖRÜLMEMİŞ BİR ADALET HAKİM
OLACAKTIR
Yüce Allah, Kuran-ı Kerim’de İslam ahlakını yeryüzüne

hakim kılacağını bildirmiştir. Peygamber Efendimiz (sav) de,

hadislerinde bu büyük ve kutlu olaya ahir zamanda Hz. Mehdi

(as)’ın vesile olacağını haber vermiştir. Kuran ahlakının gereği

olarak ve Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği gibi, İslam ahlakının

hakimiyeti sevgiyle olacaktır. İslam ahlakının hakim olmasıyla

yeryüzü huzur ve güvenliğe kavuşacak, her türlü kargaşa, çatış-

ma, anarşi ve terör son bulacaktır. Ahir zamanın kargaşaların-

dan ve zulümlerinden büyük sıkıntı duyan insanlar, İslam ahla-

kını yeryüzüne hakim kılacak olan Hz. Mehdi (as)’ın adaletin-

den, merhametinden, cömertliğinden, sevgisinden, ilgisinden

razı olacaklardır. Ahir zamanda Hz. Mehdi (as)’ın, Allah’ın

izniyle, muhakkak ortaya çıkacağı Peygamberimiz (sav)'in

hadis-i şeriflerinden birinde şöyle müjdelenmiştir:

Dünyada tek bir gün kalsa bile (kıyamet kopmadan) Allah o

günü uzatacak, adı adıma, babasının adı da babamın adına

uygun, Ehl-i Beytimden mutlaka bir şahıs (Hz. Mehdi (as))

gelecek, daha önce zulüm ve haksızlıkla dolu olan yeryüzünü

adalet ve insafla dolduracak. (Ebu Davud ve Tırmizi / Büyük

Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, s. 365)

Hadislerde bildirildiğine göre, Hz. Mehdi (as) Hicri

1400'de zuhur edecek ve İslam ahlakını yeryüzüne hakim ede-

cektir. Hz. Mehdi (as)’ın ortaya çıkışıyla yeryüzündeki tüm

zulüm ve haksızlıklar sona erecek, dünyaya adalet, barış, sevgi,

huzur ve güven yerleşecektir. Kütüb-i Sitte'de yer alan hadis-
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ler, İmam Rabbani, Suyuti, Berzenci, Bediüzzaman Said Nursi

gibi büyük İslam alimlerinin yaptıkları açıklamalar doğrultu-

sunda Hz. İsa (as)'ın yeniden yeryüzüne dönüşünün, Hz.

Mehdi (as)’ın çıkışının, İslam ahlakının yeryüzüne hakim olu-

şunun vaktinin Hicri 1400, yani içinde bulunduğumuz çağ,

olduğu son derece açıktır. (Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz.

www.hazretimehdi.com)

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde verilen her çeşit ürün

ve mal bolluğu, emniyet, güven ve adaletin temini, huzur ve

saadet, maddi manevi her türlü imkanın insanların rahatı, kon-

foru, neşesi ve huzuru için kullanılması, ihtiyaç içinde olan kim-

senin kalmaması, isteyene istediğinden sayılmadan kat kat faz-

lasıyla verilmesi Hz. Mehdi (as)'ın vesilesiyle, Hicri 1400'de

yani bu çağda gerçekleşecektir. Hz. Mehdi (as)'ın vesilesiyle

oluşacak olan bu adalet ve huzur ortamı çok geniş çapta ve

çok benzersiz olacaktır. Konuyla ilgili Peygamberimiz (sav)'den

rivayet edilen hadislerden bazıları şöyledir: 

Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka

vakit kalmamış da olsa Allah benim Ehl-i Beyt'imden bir zatı gön-

derecek yeryüzü zulümle dolduğu gibi, O (HZ. MEHDİ (AS))

YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAK. (Sünen-i Ebu

Davud, 5/92)

HZ. MEHDİ (AS)'İN ZAMANINDA ADALET O

KADAR BOL OLACAK Kİ, zorla alınan her mal sahibine geri

iade edilecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Munta-

zar, s. 23)
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HZ. MEHDİ (AS), ADİL BİR HAKEM OLARAK

ÇIKACAK... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar,

s. 31)

ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) ADALETİ HER YERİ

KAPLAYACAK ve insanlar arasında Hz. Peygamberin sünnet-i

seniyyesi ile muamele edecektir. Hatta birisinden, mala ihtiyacı

olan kim varsa çağırmasını söyleyecek, o kişi emrini yerine getir-

diğinde, sadece bir kişi gelecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il

Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Hz. Mehdi (as)'a aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi

biat edecek ve her zalim onun karşısında mağlup olacaktır.

ZAMANI O KADAR ADİL OLACAK Kİ, KABİRDEKİ

ÖLÜLER DİRİLERE İMRENECEKTİR... (El-Kavlu'l Muhtasar

Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 22)

Hz. Mehdi (as) bendendir, yeryüzü zulüm ve işkence ile dol-

duğu gibi, ONU DOĞRULUK VE ADALETLE DOLDU-

RUR. (Süneni-i Ebu Davud, 5/93)

İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Hz.

Mehdi'nin çevresinde toplanırlar. DAHA ÖNCE ZULÜMLE

DOLU OLAN DÜNYAYI, O (HZ. MEHDİ (AS)) ADA-

LETLE DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ,

UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE

BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. DÜNYA, ADETA

ASR-I SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER. (El-Kavlu'l Muhta-

sar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
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SO NUÇ

K i tap bo yun ca iman eden bir in sa nın ada let an la yı şı nın ve

sevgi dolu tavrının nasıl olması gerektiğinden ve böyle

bir adalet ve ahlak insanlar arasında hakim olduğunda, nasıl bir

toplum oluşacağından bahsedilmiştir. Ancak burada üzerinde

durulması gereken önemli bir nokta bulunmaktadır: İnsanların

toplum içinde adaleti sağlamak için gayret göstermeleri, aynı

zamanda bu kişilerin Allah'ın dinini yaşamadaki ve Kuran ayet-

lerini uygulamadaki titizliklerini de gösterir.

Bu ne den le de Ku ran'a iman eden Müs lü man la rın, bu ger -

çek ada let an la yı şı nı tam ola rak ya şa ma la rı ge rek mek te dir. Bir

Müs lü man, Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği oruç, 5 vakit namaz,

tesettür gibi emir ve iba det le ri ne na sıl ti tiz lik gös te ri yor sa, ay -

nı şe kil de Al lah'ın em ret ti ği gibi ada let le hük met mek le ve mer-

hametli ol mak la da so rum lu dur. Ak si tak dir de bu, Ku ran ayet -

le ri nin bir kıs mı na ina nıp, di ğer kıs mı na inan ma mak an la mı na

ge lir ki, Ku ran'da in san la rın içi ne dü şe bi le ce ği bu du ru ma dik -

kat çe kil miş tir:



... Yok sa siz, Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir
bö lü mü nü in kar mı edi yor su nuz? Ar tık siz den böy -
le ya pan la rın dün ya ha ya tın da ki ce za sı aşa ğı lık ol -
mak tan baş ka de ğil dir; kı ya met gü nün de de aza -
bın en şid det li ola nı na uğ ra tı la cak lar dır. Al lah,
yap tık la rı nız dan ga fil de ğil dir. (Ba ka ra Su re si, 85) 

Mü min, Al lah'ın ayet ler de bil dir di ği bu aza bı nın ne de re ce

şid det li ola bi le ce ği ni çok iyi bi lir. Al lah en adil olan, in san lar

ara sın da ek sik siz ce ada le ti uy gu la yan dır. O, ada le ti ni dün ya da

ol du ğu gi bi, ahi ret te de kul la rı na gös te re cek tir. İn san la rın tüm

ya şam la rı bo yun ca yap tık la rı her ha re ket, söy le dik le ri her söz,

akıl la rın dan ge çir dik le ri her dü şün ce, bü yük-kü çük her amel

Al lah Ka tın da ada let le he sa ba çe ki le cek ve in san lar bu nun la

kar şı lık gö re cek ler dir. Bu kar şı lık ya son suz cen net ni met le ri

ya da ce hen ne min acı aza bı dır: 

Si zin tü mü nü zün dö nü şü O'na dır. Al lah'ın va'di bir
ger çek tir. İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra,
ada let le kar şı lık ver mek için ya rat ma yı baş la tan,
son ra onu ia de ede cek olan O'dur. İn kar eden ler
ise, kü für le ri do la yı sıy la, on lar için kay nar su dan
bir iç ki ve acı bir azab var dır. (Yu nus Su re si, 4)

İş te bu ne den le Müs lü man Al lah'ın hoş nut ol ma ya ca ğı her

tür lü dav ra nış tan sa kı nır. Peygamber Efendimiz (sav)'in dö ne -

mi ve da ha son ra onun yo lu nu iz le yen ha li fe le ri gi bi di ğer tüm

Müs lü man yö ne ti ci le rin dö nem le rin de ki hu zur ve ba rış do lu

sos yal ha ya tın se be bi Ku ran'a olan bağ lı lık la rı dır. 

Ki tap ta en gü zel ör nek le riy le ta rif edil di ği gi bi, Müs lü man

Türk hal kı da ta rih bo yun ca ada le tiy le, anlayışıyla, mer ha me tiy -
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le, vic da nıy la, hay si ye tiy le dün ya ya ni zam ver miş şe ref li bir geç -

mi şe sa hip tir. Bu ne den le de geç miş tec rü be le rin den fay da la na -

rak dün ya üze rin de ada le ti sağ la ma sı ve ya şa nan zu lüm le re bir

son ve re bil me si için önün de hiç bir en gel yok tur. Ya pıl ma sı ge -

re ken tek şey mil li bir lik için de ol mak ve Ku ran'da öğ re ti len

ger çek ada le ti ha kim kıl mak için cid di bir ça ba gös ter mek tir. 



DAR WI NİZM'İN ÇÖ KÜ ŞÜ

D ar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, Yaratılış gerçeğini red det -

mek ama cıy la or ta ya atıl mış, an cak ba şa rı lı ola ma mış bi -

lim dı şı bir saf sa ta dan baş ka bir şey de ğil dir. Can lı lı ğın, can sız

mad de ler den te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eden bu te ori, ev ren -

de ve can lı lar da çok mu ci ze vi bir dü zen bu lun du ğu nun bi lim

ta ra fın dan is pat edil me siy le ve evrimin hiçbir zaman yaşanma-

dığını ortaya koyan 300 milyona yakın fosilin bulunmasıyla çü -

rü müş tür. Böy le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış ol -

du ğu ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim

te ori si ni ayak ta tut mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa -

gan da, sa de ce bi lim sel ger çek le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo -

rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü sü al tın da söy le nen ya lan la ra ve

ya pı lan sah te kar lık la ra da ya lı dır.

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim

te ori si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30

yıl dır bi lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril -

mek te dir. Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar,

Dar wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş

ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir.



Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı

alan lar dan ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Darwinizm'in geçer-

sizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açık-

lamaktadırlar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer

pek çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve

al ma ya de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem

ne de niy le, bu ra da da özet le mek te ya rar var dır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıl-

dı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli geliş-

me, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni

adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı

türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı

çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklı-

laşmışlardı.

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
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id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. Dar wi nizm'in bi -

lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı

as la açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger -

çek te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir

bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si -

ne bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye -

ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil -

yar yıl ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den

gel dik le ri ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da

mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger -

çek ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin

fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar -

dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci -

nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk

hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır? 

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk

hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları

içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia

eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda

ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en

temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.
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"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et -

me miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la -

rın çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta -

çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re,

can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık

oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye -

mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir

dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı.

Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek -

len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı. Et le rin

kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne bir

de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze -

rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti -

rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise,

bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya -

sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya -

yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur,

ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur

yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy -

le özet le miş ti:
Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak
ta ri he gö mül müş tür. (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar Evo lu ti on
and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker, 1977, s.2)

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. 
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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,

Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da

or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey -

da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar

ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run -

da ka la cak tı: 
"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en

ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of

Li fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint), s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu -

su nu çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de -

ney le rin en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan

1953 yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du -

ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve

bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan

bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu

de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin

ger çek dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar -

da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi den ce on Evo lu ti on of Early At -

mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri can 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 -
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ca yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı.

San Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da,

ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de

bu ger çe ği şöy le ka bul eder:
Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz -
de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar -
şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu -
bat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük

bir açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı

yapıların bile olağanüstü derecede kompleks yapılara sahip

olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik

ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en

gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya geti-

rilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la

rast lan tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te -

mel ya pı ta şı olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me

ih ti ma li; 500 ami no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 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 -
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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

kendine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın

yaratıldığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı

Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kıl-

maktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori -

nin "ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da

ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış

ol ma sı dır. Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do -

ğal se lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya

ver di ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le -

rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...
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Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam

mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha -

yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar

ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi -

len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve

güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge -

yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin

at la ra dö nüş tür mez. Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı

hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe -

ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik -

lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de -

mek zo run da kal mış tı. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A

Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s.

189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win,

ken di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La -

marck'a da ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce

ya şa mış olan Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la -

rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak -

ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye -

ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar

cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek

için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. Dar win de

ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da,

yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la ra

dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci -
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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.

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmeleri-

ne rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwi-

nizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türü-

nün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kom-

pleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara

dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama

teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutas-

yonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara

zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düze-

ne sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi

etki ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan

bunu şöyle açıklar:
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Ame ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han bu nu şöy le açık lar:
Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu -

tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te -

rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na

ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za -

rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa -

ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya

en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez,

ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han, Ori gins?, Pennsyl va nia: The

Ban ner Of Truth Trust, 1988.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge -

liş ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın

za rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me -

ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa -

de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da

mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip

edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek -

si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey

ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma -

sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na

gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: 

Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du -

ğu nun en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar bir-

birlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü,
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zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde

ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlar-

ca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kade-

me ilerlemiştir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa -

yı sız "ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. Ör ne -

ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, bir yan dan

da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-ya rı sü -

rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel lik le ri ni

ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış sü rün gen-

kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re cin de ol -

duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır. Evrimci-

ler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıkla-

ra "ara-geçiş formu" adını verirler.  

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun -

la rın sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol -

ma sı ge re kir. Ve bu garip can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil

ka yıt la rın da rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde

bu nu şöy le açık la mış tır:
Eğer 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 fosilleri-

nin bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için

büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türle-

rin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on The-

ory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:
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Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türe-
mişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz?

Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam

olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş

formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak

kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz...

Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılar-

la dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya
çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürü-
lecek 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 -
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mak ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı,

bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil -

dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir

ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın

tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü

ev rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:
Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -

cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men

mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy -

le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de

ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek

mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta -

ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce

on Tri al, New York: Pant he on Bo oks, 1983, s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel

bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin

kö ke ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri

konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini var-

sayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan

ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edi-

lir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel

"kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis
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3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney

may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler.

Bu can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den

baş ka bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les

Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis -

tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş

kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir

may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta -

şı ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory

To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 75-94; Char les

E. Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo pit he ci nes in Hu man Evo lu ti on:

Gro unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo"

ya ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de -

ki can lı lar, Aust ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim -

ci ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir

ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te

bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat -

la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu -

nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan

zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren nie,

"Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst Mayr", Sci en ti fic Ame ri can,

Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo

erec tus > Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin

her bi ri nin, bir son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy -
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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 (mo dern in san) ile

ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996) Bu

ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın

ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si

pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci

ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı

şöy le açık lar:
Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in -

sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du?

Açık tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di -

ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me -

mek te dir ler. (S. J. Go uld, Na tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li

bir ta kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni

sırf pro pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri -

mi se 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
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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.

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 -
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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 kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı,

bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam -

bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı,

do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le -
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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 -
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ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık -

ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz -

yıl tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya -

ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el -

le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an -

da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer -

de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir

nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon

ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe

ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku -

rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti -

ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz -

de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far kı

ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir

gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi

iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma -

ya, gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç

bo yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük

tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni

bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan

de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve

ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da

mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

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
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oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti

mey da na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra -

ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu -

ran alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö -

rün tü nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum

ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep -

çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses

tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit -

re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir.

Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma

mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi -

bi se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar

gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men

en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir

or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm

gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni -

zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha -

kim ol du ğu gö rü le cek tir. Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi -

diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on -

lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri,

bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış -

ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de

ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur -

du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. 

En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik

se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay -
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bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni

aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı -

nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler

son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man

mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses

ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya -

ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun

yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas

ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An cak gör me ve işit me

ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek da ha

var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan 

Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni -

le ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı -

lar, elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya

bi yo kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu -

na da 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 -
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ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın

ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze,

se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de

dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki

bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç

bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü -

şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel

bul gu lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Te ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne

sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si

yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma -

dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si -

nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir.

Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek

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 -
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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, maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu

nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine ina-

nır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkla-

rın, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin,

balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimler-

le, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin için-

den oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem

bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince

Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve

bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan

insanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir

güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcı’nın eseridirler. Yaratı-

cı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenle-

yen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.
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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, pro fe sör ler, kül tür lü,

eği tim li in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri -

hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin -

de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in san la rın bu de re ce ak -

lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı -

ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan

ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia

da ha yok tur. Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal -

kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz. İb ra him'in kav mi nin el le ri ile

yap tık la rı put la ra, Hz. Musa'nın kavminin içinden bazı insanla-

rın altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim

ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın

Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anla-

yışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma
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düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden

bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da,

on lar için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın

kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin

üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır.

(Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz -

le ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu -

nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da -

ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf

Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde de, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler

bi le inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or -

dan yu ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön -

dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye -

cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol -

ma sı, in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150

yıl dır bu bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya -

cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç

in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do -

lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya -

nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la

bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu -

ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için

uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve
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sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di -

ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su

olan ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri -

ni Hz. Mu sa (as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re

bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da,

Fi ra vun Hz. Mu sa (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. Mu sa (as), bü yü -

cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni

ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:
(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. Mu sa (as) ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın

hep si ni bü yü le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık

Hz. Mu sa (as)'ın or ta ya koy du ğu de lil, ayette bildirildiği gibi

"uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:
Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O

da fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk -

la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni

bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal -

dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak

ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet lerde 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.
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Gü nü müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da

son de re ce saç ma id di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha -

yat la rı nı ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger -

çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da"

kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. 

Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist

bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm

Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu

şöyle açıklamaktadır:
Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan -
lar da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük 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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