




Bu kitap Harun Yahya'n›n konuyla ilgili olarak daha önce

kaleme ald›¤› eserlerinden önemli bölümlerin derlenmesi ile

oluflturulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya serisinin

tamam›n› okuyabilmesidir.

Cep Kitaplar› Serisi haz›rlan›rken, Türk halk›n›n içinde

bulundu¤u ekonomik durum göz önüne al›nm›fl, bu duruma

uygun fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

Bu seri haz›rlan›rken kendisinden al›nt›lar yap›lan kitaplar›n

orijinallerine, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm

kitapç›lardan veya www.harunyahya.org internet sitesinden

ulaflabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-

deni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r.

Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r

pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-

mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne ser-

mek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za

ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yaza-

r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-

makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-

tedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe

veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n

yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu

etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" de-

yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r

sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-

te ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-

ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan

istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›,

konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar›

aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n-

mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.

Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlü-

dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-

r›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise

önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti-

¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitap-

la ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve si-

yasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤u-

na flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-

heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-

g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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"Onlar, hem ondan al›koyarlar,hem
kendileri kaçarlar. Onlar, yaln›zca

kendi nefislerinden baflkas›n› y›k›ma
u¤ratmazlar, ama fluurunda

de¤ildirler." 
(Enam Suresi, 26)



YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Anka-

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

sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›l-

lardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›r-

lad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddiala-

r›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k

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

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

peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun

ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n ka-

pa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anla-

m› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in

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

enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-

r›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu

suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çü-

rütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son

söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sa-

hibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas›

olarak kullan›lm›flt›r. 

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

yaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret

gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc›

sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne

sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngil-

tere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Bre-

zilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya

kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngi-

lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt

d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler

pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflme-

sine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserler-

deki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi



yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin neti-

ce verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu

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

materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiç-

birini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra

savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri

dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun

Yahya külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

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

kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme

içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifl-

tir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

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

diklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin

okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya

ç›kmaktad›r.

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

ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada,

iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile

sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacak-

t›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgu-

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

nuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n

dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmette-

ki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel

kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslü-

manlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyeti-

dir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilme-

si, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n

kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden

güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam›

dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir bi-

çimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliya-

t›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen

huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya

bir vesile olacakt›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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B ir an için hayatınız boyunca en çok sahip ol-

mak istediğiniz imkanın size sunulduğunu, fa-

kat sizin bu teklifi değerlendiremeyip, geri çe-

virdiğinizi düşünün. Hayatınızı tamamen değiştirebilecek

bu yanlış karardan sonra kimbilir ne kadar büyük bir piş-

manlık yaşar, o ana geri dönüp kararınızı değiştirebilme-

yi ne kadar çok istersiniz. Ama artık çok geçtir ve zama-

nı geriye çevirmek mümkün değildir. Yapılacak en akılcı

şey bundan sonra benzer bir hataya düşmemek için ted-

bir almaktır. Bu yanlış kararı almanızda etkisi olan kişile-

ri düşünür, bir daha bu tarz kimselerin etkisi altında kal-

mamaya kendi kendinize söz verirsiniz. 

Şu anda da birçok insan için bu durum geçerlidir.

Dünya üzerindeki tüm insanların önüne, dünyadaki en

büyük fırsatla dahi kıyas edilemeyecek kadar büyük bir

imkan sunulmuştur. İnsanların büyük bir bölümü ise bu

büyük imkanı görmezden gelmekte, akıl ve vicdanlarıyla

değerlendirmeyip geri çevirmektedirler. Allah yeryü-

zündeki tüm insanlara hem dünyada güzellik, iyilik, ada-

let, eşitlik, bolluk, refah ve huzur dolu bir hayat, hem de

ahirette insanın aklının dahi alamayacağı nimetlerin en

güzelleri içinde, ebedi bir yaşam vaat etmektedir. Bu da-

vet, Allah'ın elçileri ve insanlara bir rehber olarak indir-

diği kutsal kitapları aracılığı ile tarih boyunca istisnasız

tüm insanlara yapılmıştır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in de Kuran aracılı-

ğıyla tüm insanlara yaptığı bu davet, hakkıyla takdir
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edebilenler için, önemli bir fırsat, çok büyük bir lütuf ve

Allah'tan bir nimettir. Vicdan ve akıl sahibi her insandan

beklenen ise böylesine büyük bir fırsatı dikkatle değer-

lendirmek, önem vererek düşünmek ve bu fırsattan ge-

rektiği gibi istifade etmektir. Aksi bir tutum, yani Ku-

ran'da bildirilen gerçekleri göz ardı etmek, dinlememek

ve düşünmemek ya da bu gerçeklerden inkar ederek

kaçmak ise, ahiret gününde başta verdiğimiz örnekle kı-

yaslanamayacak kadar büyük bir pişmanlığa sebep ola-

caktır. Üstelik bu, hiçbir şekilde telafi edilemeyecek, ge-

ri dönülemeyecek bir pişmanlıktır. 

Allah'ın davetine bugün icabet etmeyenler, o zorlu

gün geldiğinde "… Keşke (dünyaya bir daha) geri

çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlama-

saydık ve müminlerden olsaydık" (Enam Suresi, 27)

derler. Ama artık pişman olmak için çok geçtir. O gün,

her insan için dünya hayatları boyunca yapıp ettikleriyle

ilgili hüküm verilmiş, herkes alacağı karşılığı almıştır. 

Ancak dünya hayatındaki bu kaçışın üzerinde en çok

durulması gereken yönü, insanların içinde ne yazdığını

dahi bilmeksizin Kuran okumaya, öğrenmeye ve dinle-

meye karşı direnmeleri, Kuran'dan yüz çevirmeleridir.

İnsanların büyük bir bölümü Allah'ın kendilerini nasıl bir

hayata ve nasıl bir ahlaka davet ettiğini bilmeden, sahip

oldukları ön yargılar nedeniyle, Kuran ayetlerinden ka-

çarlar. Tarafsız ve ön yargısız bir şekilde değerlendirmez

ve elçilerin davetini reddederler. Bu red, insanları büyük

bir yıkıma götüren ilk adımdır. Ancak insanların büyük

bir bölümü, içinde bulundukları şiddetli gaflet hali ve fik-

ri saplantı nedeniyle bunun farkında dahi değildirler. 

Bu kitabın yazılış amacı insanları, kendilerini dünya-
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da ve ahirette çok büyük bir kayba uğratacak bu ön yar-

gılı bakış açısına karşı uyarmaktır. Geçmişteki tüm salih

müminlerin yaptığı gibi, iman eden ya da etmeyen her-

kesi her türlü ön yargıdan, ezberlenmiş bilgiden, fikri

saplantıdan arınmış bir şekilde Kuran okumaya, Allah'ın

ayetleri üzerinde düşünmeye davet etmektir. Ancak bu

uyarma ve hatırlatma, sadece Allah'ı ve Kuran'ı inkar

edenler için değil, aynı zamanda iman ettiklerini söyle-

dikleri halde Kuran ahlakını gereği gibi yaşamayan kim-

seler için de geçerlidir.

Geçmişte yaşamış tüm peygamberler de gönderil-

dikleri toplulukları Allah'a iman etmeye ve hak dine uy-

maya davet ettiklerinde çok büyük bir direnme, inkar ve

redle karşılaşmışlardır. 

Bu bakımdan kitap boyunca anlatılacak olan tüm ör-

neklerin, tarih boyunca bütün hak kitaplar için geçerli

olduğu ve her elçinin benzer cevaplarla karşılaştığı unu-

tulmamalıdır. Dolayısıyla bizim bu kitapta "Kuran'ı dinle-

meyenler", "Kuran'dan kaçanlar" olarak tarif edeceğimiz

kişiler, geçmişte yaşamış tüm elçilere, tüm hak kitaplara

karşı benzer tavırlar gösteren, iman etmekte direnen,

gerçeklerden kaçan kimseleri de ifade etmektedir. 

Amacımız henüz daha vakit varken, insanları yeniden

Kuran'da bildirilenler üzerine düşünmeye sevk etmek,

Allah'a teslim olmaya davet etmektir. Ayrıca Allah'ın

Kuran'da haber verdiği, "Kim Allah'a davet edene

icabet etmezse, artık o, yeryüzünde (Allah'ı aciz bı-

rakacak değildir ve onun O'ndan başka) velileri

yoktur. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler"

(Ahkaf Suresi, 32) ayetindeki hükmü bir kez daha hatır-

latmaktır. 
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‹ nsan doğduğu andan itibaren öğrenme isteği

içinde çevresini araştırır durur. Çocukluk dö-

neminde gördüğü, duyduğu ve okuduğu herşey

onun için yepyeni ve heyecan vericiyken, zaman içerisin-

de bu araştırma ve yeni şeyler öğrenme isteği yerini alış-

kanlıklara, büyüklerinden kalma hazır bilgilere, gelenek

ve göreneklere bırakır. Kayıtsız şartsız kabul edilen bu

kalıplaşmış bilgilerin sonucunda ise genelde tek tip, araş-

tırma ve düşünme yeteneğini kaybetmiş, gördüğü-duy-

duğu şeyleri sorgusuz sualsiz uygulayan bir insan mode-

li ortaya çıkar. Bu kişi için artık toplumun "kötü" dedik-

leri "kötü", "iyi" dedikleri de "iyi"dir. Kötünün neden kö-

tü, iyinin de neden iyi olduğu araştırılmaz.

Bu konuda en dikkat çekici olan ise, eskilerden ka-

lan bilgilere en derin bağlılığın din konusunda yaşanma-

sıdır. İnsanların büyük bir bölümü, geleneklerle, töre-

lerle, hatalı bilgilerle ve geçmiştekilerden kalma yalan

yanlış uygulamalarla birleştirdikleri kendi dinlerini uy-

gularlar. 

Bu dinin kuralları farklı, yasakları farklı, ahlak anlayı-

şı farklıdır. Bu din, Allah'ın vahyinde ve Peygamber Efen-

dimiz (sav)'in sünnetinde olmayan pek çok kuralı da be-

raberinde getirmiştir. Bu din anlayışının en tehlikeli so-

nucu ise insanlar arasında hak ve gerçek dine karşı bir

ön yargı oluşturmasıdır. 

İnsanların büyük bir bölümü edindikleri ön yargılar,

yanlış bilgilendirmeler ve taraflı değerlendirmelerin bir
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sonucu olarak gerçek dinden uzaklaşırlar. Hatta çoğu

zaman bu kişiler,  Allah'ın adının anılmasına, ayetlerinin

okunmasına dahi tahammül edemeyecek bir hal alırlar.

Günlük hayatlarında olaylara tarafsız yaklaşan, ön yargı-

lı tutumları eleştiren, araştırma yapmaktan, okuyup öğ-

renmeden yana olan ve açık görüşlü kimlikleriyle tanı-

nan kişiler bile, "din" söz konusu olduğunda bir anda son

derece sabit fikirli, tutucu ve ön yargılı bir kişiliğe bürü-

nürler. Üstelik bu yaptıkları karşısında öne sürebildikle-

ri bir mazeretleri de yoktur. 

Demagojilerle, bozuk mantıklarla bu düşüncelerini

savunmaya çalışırlar, ancak bu kişilerin herhangi bir se-

bebe dayanmadan Allah'ın ayetlerinden, Kuran ahlakın-

dan kaçmalarının altında gerçekte birçok neden yat-

maktadır. 

İnsanlar Kuran'da anlatılan gerçeklerden şu neden-

lerden dolayı kaçarlar:

Atalarının Dinine Olan 

Körü Körüne Bağlılıkları Nedeniyle…

Tarih boyunca büyük küçük tüm değişimlerin, atılım-

ların ve yeni fikirlerin karşısında insanların tutucu tavır-

ları yer almıştır. Bilimden eğitime, ekonomik düzenden

adalet sistemine kadar her konuda, bir zamanlar onay

görmüş olan kuralların süregelmesinden yana olan kişi-

ler, değişime karşı çıkmışlardır. Ancak karşı çıkarken sa-

vunulan doğrular olmamış, her zaman için alışkanlıklar,

gelenekler ve görenekler ölçü alınmıştır. Bu zihniyetle,

Allah'ın vahyini insanlara bildirmekle görevlendirilen el-

çilerle de karşılaşmışlardır. Tarih boyunca her elçiye,

Hz. Muhammed'e, Hz. İsa'ya, Hz. Şuayb'a, Hz. Musa'ya,

14



Hz. Nuh'a, Hz. Hud'a ve diğerlerine kendi batıl dinlerini

savunan kişiler karşı çıkmış, kendilerine sunulan her ne

olursa olsun bu batıl inançlardan hiçbir şekilde dönme-

yeceklerini söylemişlerdir. 

Allah'ın bizlere "ataların dinine bağlılık" olarak bildir-

diği bu zihniyetin sonucu , insanların geçmişteki ataların-

dan kalan yaşam ve ahlak biçimini örnek almaları, bunu

devam ettirmeleridir. Bu kişilerin en büyük yanılgıları ise

atalarından kalan bu mirasa sıkı sıkıya bağlı kalmanın bü-

yük bir erdem olduğunu sanmalarıdır. 

Kuran'da elçilerin tebliğleri ve kavimlerinin onlara

verdikleri cevaplarla ilgili çok detaylı bilgiler verilmekte-

dir. Elçilerin Allah'a iman etmek için yaptıkları davete bu

kişiler, "... Gerçekten biz, atalarımızı bir ümmet

(din) üzerinde bulduk ve doğrusu biz, onların izle-

rine (eserlerine) uymuş kimseleriz." (Zuhruf Suresi,

23) şeklinde karşılık vermişlerdir. 

Gerçekten de inkarcıların takip ettikleri yol ataları-

nın yolu, okudukları ise atalarının eserleridir. O yolun

dışında bir yol izlemez, o kitapların dışında başka bir ki-

tap okumazlar. Atalarının en doğru yolda olduklarına

inanır, onların hayat şekillerini kendilerine örnek alır,

söyledikleri her sözün kendilerine hayat verdiğini düşü-

nürler. Bu bağlılık o kadar güçlüdür ki, bu yolun yanlış

bir yol olduğunu ve geçmişteki atalarının pek çok hata-

ları ve eksiklikleri olduğunu onlara göstermeye çalışan

kişileri kendilerine en büyük düşman bilirler. En büyük

korkuları da atalarından vasiyet aldıkları bu dinlerinden

geri döndürülmektir. 

Geçmişteki kavimlerin elçileri Kuran'da, "Siz ikiniz,

bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)dan

‹nsanlar Kuran’da Anlat›lan Gerçeklerden Neden Kaçarlar? 15
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çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye

mi bize geldiniz? Biz, sizin ikinize inanacak değiliz"

(Yunus Suresi, 78) ayetiyle bildirilen suçlamalarının al-

tında yatan neden de işte budur. 

Ayetlerde de bildirildiği gibi insanlar doğruluğunu

araştırmadan, vicdanlarıyla değerlendirmeden, sadece

yıllardan beri o şekilde gördükleri için atalarının dinini

izlemekte, gerçeklere karşı tüm güçleriyle direnmekte-

dirler. 

Allah inkar edenlerin bu tavrını "... (Peki) Ya ata-

larınız aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bula-

mamış idiyseler?" (Bakara Suresi, 170) ayetiyle bizlere

bildirmektedir. Ancak onlar dinlerine olan bağlılıkları

nedeniyle hiç kimsenin atalarından daha akıllı olabilece-

ğine ihtimal vermez, hiçbir doğruyu işitmek istemez, el-

çinin çağrılarına kulak tıkar, yüz çevirirler. Ancak bu ta-

vırlarına karşılık öne sürebilecekleri geçerli hiçbir açık-

lamaları yoktur. Çünkü elçinin onları davet ettiği şey

Allah'ın sözü olan Kuran'dır. Ayette şu şekilde bildirilir: 

(O peygamberlerden her biri de şöyle) Demiş-

tir: "Ben size atalarınızı üstünde bulduğunuz

şeyden daha doğru olanını getirmiş olsam da

mı?" Onlar da demişlerdi ki: "Doğrusu biz, ken-

disiyle gönderildiğiniz şeye kafir olanlarız."

(Zuhruf Suresi, 24)

İşte insanlar atalarının dinine olan bu körü körüne

bağlılıkları nedeniyle Kuran'ın gerçeklerinden kaçar,

ayetlerdeki hükümleri görmezden gelir ve Allah'ın vah-

yini göz ardı ederler. Dünya hayatının ne kadar kısa ol-

duğunu, birkaç on yıl sonra ölüp bir beze sarılarak top-

rağın altına atılacaklarını ve Allah katında tüm yapıp et-
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tikleriyle hesaba çekileceklerini akıllarına dahi getir-

mezler. 

Allah Kuran'da, "Evet, Biz onları ve atalarını ya-

rarlandırdık; öyle ki, ömür onlara (hiç bitmeyecek-

miş   gibi) uzun geldi..." (Enbiya Suresi, 44) ayetiyle

inkarcıların bu büyük yanılgılarına işaret etmektedir.

Ölüm gerçeğinden kaçan bu insanlar, Allah'ın ayetlerin-

den yüz çevirdikleri için çok büyük bir yıkıma uğraya-

caklardır. Ama bundan yana da büyük bir gaflet içinde-

dirler. 

Kuran'da bu konuda verilen örneklerden biri Hz. İb-

rahim'in kavmidir. Bu inkarcı topluluk, atalarının yolunu

izleyip putlara tapmaktadır. Bu batıl dine olan bağlılıkla-

rı nedeniyle de Hz. İbrahim'in hak dine davetini reddet-

mektedirler. Ayetlerde inkar edenlerle birlik olan baba-

sına ve kavmine Hz. İbrahim'in, "... Sizin, karşılarında

bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykel-

ler nedir?" (Enbiya Suresi, 52) şeklinde seslendiği bildi-

rilir. Bundan sonra aralarında geçen konuşmalar Ku-

ran'da şöyle haber verilir:

"Biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk" dedi-

ler. Dedi ki: "Andolsun, siz ve atalarınız apaçık

bir sapıklık içindesiniz." "Sen bize gerçeği mi

getirdin, yoksa (bizimle) oyun oynayanlardan

mısın?" "Hayır" dedi. "Sizin Rabbiniz göklerin

ve yerin Rabbidir, onları Kendisi yaratmıştır ve

ben de buna şehadet edenlerdenim." (Enbiya Su-

resi, 53-56)

Ayetlerin devamında söz konusu kavmin, Hz. İbra-

him'in Allah'a iman etmeleri için yaptığı her davete inkar

ile karşılık verdiklerinden bahsedilir. Aralarında geçen
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bu konuşmadan sonra Hz. İbrahim onların putlarına bir

tuzak kuracağını söyler. Onlar gittikten sonra önünde

eğildikleri tüm putlarını, "büyük olan hariç" kırar. Daha

sonra inkar eden kavmi ile İbrahim Peygamber arasında

geçen konuşmalar ayetlerde şöyle haber verilir:

"Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o,

zalimlerden biridir" dediler. "Kendisine İbra-

him denilen bir gencin bunları diline doladığını

işittik" dediler. Dediler ki: "Öyleyse, onu insan-

ların gözü önüne getirin ki, ona (nasıl bir ceza

vereceğimize) şahid olsunlar. "Dediler ki: "Ey

İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın?" "Ha-

yır" dedi. "Bu yapmıştır, bu onların büyükleri-

dir; eğer konuşabiliyorsa, siz onlara soruverin."

(Enbiya Suresi, 59-63)

Hz. İbrahim'in bu daveti ve akılcı yöntemi karşısında

kavmi ilk önce tereddüt eder ve "vicdanlarına başvurup"

zalimlik yaptıklarını bir an için kabul ederler. Ancak da-

ha sonra hemen gerisin geri dönüp, yeniden yüz çevirir-

ler. Onların bu ahlakı ayetlerde şöyle haber verilir:

"… Andolsun, bunların konuşamayacaklarını

sen de bilmektesin." Dedi ki: "O halde, Allah'ı

bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı do-

kunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve

Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıl-

lanmayacak mısınız?" (Enbiya Suresi, 65-67)

Bu konuşmalarının ardından Hz. İbrahim'i öldürme-

ye, ateşe atmaya çalışmışlar, ancak Allah onların bu tu-

zaklarını geçersiz kılmıştır. Yukarıdaki ayetlerde de gö-

rüldüğü gibi inkar eden bir topluluk için atalarının doğ-

ru yolda olması, yaptıkları şeyin akılcı ve mantıklı olma-
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sı önemli değildir. Zaten onlar doğrunun peşinde de de-

ğildirler. Onların tek yaptıkları, doğru veya yanlış da ol-

sa atalarının yolunu izlemektir. Bunun dışında hiçbir şe-

yi dinlememektedirler. Çünkü bu insanlar akıllarını ve

vicdanlarını devre dışı bırakmışlardır. Vicdanlarına baş-

vurup doğru olanı görebilecekleri ve irade göstererek

doğruları uygulayabilecekleri halde, kendilerine öğreti-

lenlerle yetinirler. Çoğunluğun yolunu izlemek, kendile-

rine öğretilenleri doğru mu yanlış mı araştırmadan körü

körüne uygulamak, kendi ifadeleriyle bir anlamda "hazı-

ra konmak" demektir. Bu zihniyet ise, vicdanın körelme-

si ve iradesizliğin bir sonucudur. 

Ancak bu kadar değer verip, herşeyin üzerinde tut-

tukları atalarını kıyamet gününde yanlarında göremeye-

ceklerdir. Dünyada kendilerini Allah'ın yolundan uzak-

laştıran, şeytanın yoluna çağıran insanlar hesap günü on-

ları yapayalnız bıracaktır. Ayetlerde bu insanların o gün

duyacakları pişmanlık şu şekilde tarif edilir:

Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün, derler

ki: "Eyvahlar bize, keşke Allah'a itaat etseydik

ve Resûl'e itaat etseydik." Ve dediler ki: "Rabbi-

miz, gerçekten biz, efendilerimize ve büyükleri-

mize itaat ettik, böylece onlar bizi yoldan sap-

tırmış oldular. Rabbimiz, onlara azabtan iki ka-

tını ver ve büyük bir lanet ile lanet et." (Ahzab

Suresi, 66-68)
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Dünya Hayatına Olan 

Şiddetli Bağlılıkları Nedeniyle…

İnsanların Kuran'da anlatılan gerçeklerden kaçmala-

rının en önemli nedenlerinden biri de dünya hayatına

olan şiddetli bağlılıkları ve bu hayatlarının hiç bitmeyece-

ği yönündeki büyük yanılgılarıdır. Bu nedenle de dünya

hayatının ne kadar kısa olduğunu düşünmezler. Her in-

sanın hiç beklemediği bir anda ölüm melekleriyle karşı-

laşacağını, sonra yerin altına konularak üzerine kürek-

lerle toprak atılacağını, o an yanına dünya hayatına dair

hiçbir şey alamayacağını da akıllarına getirmezler. 

O gün hiçbir insana ne tüm hayatı boyunca sahip ol-

mak için çabaladığı mal ve mülk, ne de değer verdiği ya-

kınları, dostları eşlik etmeyecektir. O gün insan, yapa-

yalnız bir şekilde Allah'ın karşısına çıktığında, tüm yapıp

ettikleri önüne getirilecektir. İşte o an dünya hayatının

geçici bir deneme yeri olduğunu istisnasız tüm insanlar

idrak edeceklerdir. Ama o gün pişman olmak için artık

çok geçtir.

Bu gerçekleri akıllarına getirmeyen insanların dine ve

dünya hayatına yönelik çok farklı bir bakış açıları vardır.

Hayatın eğitim-evlilik-iş üçgeni içinde bir koşuşturmadan

ibaret olduğunu, bunların dışında bir hayatın mümkün

olmadığını düşünürler. Bu nedenle de zihinlerini sadece

bu üç konu meşgul eder. Olayları bu bakış açısına göre

değerlendirir, kararlarını buna göre alır, buna göre uygu-

larlar. Üzerinde derin derin düşünülmesi gereken konu-

ları da bu bakış açılarına göre sıralarlar: Nasıl para kaza-

nacakları, geleceklerinin nasıl olacağı, iş hayatında nasıl

başarılı olacakları, evlilik hayatları, eğitimleri, kariyerle-

ri… Elbette ki bunların tümü önemli konulardır ve üze-
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rinde düşünülmesi gerekir. Ancak bu kişilerin içine düş-

tükleri çok önemli bir yanılgı vardır. Bu kişiler sadece

dünya hayatı ile ilgili konuları düşünürler ve hayatın en

büyük gerçeği olan ölümü düşünmekten kaçarlar, çünkü

bu kişileri ayette haber verildiği üzere "… şeytan kış-

kırtmış ve uzun emellere kaptırmıştır." (Muhammed

Suresi, 25) Dünya hayatının hiç bitmemesini istemeleri-

nin altında yatan neden de işte dünya hayatına yönelik

uzun emelleri, gelecekten beklentileri ve yıllara yaydıkla-

rı hedefleridir. Bu hedeflerin ötesini, yani ahiret için de

hazırlık yapmaları gerektiğini göz ardı ederler.

Kuran okumaktan ve Kuran'da bildirilen gerçekleri

düşünmekten kaçtıkları için, başka insanların kendilerine

bu apaçık gerçeği anlatmasına da fırsat vermezler. Oysa

Kuran'ı okusalar ya da kendilerine yapılan davetlere ku-

lak verseler, Allah'ın ayetlerde bildirdiği gerçeklerden

haberdar olacak, Allah'ın hoşnut olacağı şekilde bir ha-

yat sürdürmenin önemini ve aciliyetini kavrayacaklardır.

Böylece kendileri ve yakınları için yarar sağlayacak, son-

suz cehennem azabından kurtulmayı umabileceklerdir.

Bu kavrayış ve umut her insan için çok önemlidir, çün-

kü asıl varılacak yurt, sonsuz ahiret hayatıdır. 

Allah Al-i İmran Suresi'nde şu şekilde bildirir:

Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın

ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve

ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara 'süslü

ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının meta-

ıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olan-

dır. De ki: "Size bundan daha hayırlısını bildire-

yim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katın-

da, içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar
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akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası

vardır. Allah, kulları hakkıyla görendir." (Al-i İm-

ran Suresi, 14-15)

Yukarıda da hatırlattığımız gibi her insanın yaşamı

boyunca kendi anlayışına göre kurduğu bir düzeni var-

dır. Ve insanlar kurdukları bu düzenin, özellikle de tüm

dünyaya bakış açılarının, diğer bir deyişle "hayat felsefe-

lerinin" değişmesini kesinlikle istemezler. Zaten tarih

boyunca Kuran'a ve elçilere karşı gösterilen direncin ve

reddin altında da hep bu endişe yatmıştır. Çünkü hayatı

boyunca benimsediği felsefenin değişmesi, kişinin yaşam

biçimini de kökten değiştirecektir. Kuran'da Hz. Şu-

ayb'ın davetine karşı kavminin verdiği cevap bu konuda

çok önemli bir örnektir. Bu kıssada da anlatıldığı üzere

kavmin en büyük korkusu eski hayatlarını ve mallarını

terk etmektir. Bu durum ayetlerde şöyle haber verilir:  

Dediler ki: "Ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeyle-

ri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda di-

lediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi se-

nin namazın mı emrediyor? Çünkü sen, gerçek-

te yumuşak huylu, aklı başında (reşid bir

adam)sın." (Hud Suresi, 87)

Hz. Şuayb'ın kavmine cevabı ise şu şekildedir:

Dedi ki: "Ey kavmim görüşünüz nedir söyler mi-

siniz? Ya ben Rabbimden apaçık bir belge üze-

rinde isem ve O da beni Kendisinden güzel bir

rızık ile rızıklandırmışsa? Ben, size yasakladığım

şeylere (kendim sahiplenmek suretiyle) size ay-

kırı düşmek istemiyorum. Benim istediğim, gü-

cüm oranında yalnızca ıslah etmektir. Benim

başarım ancak Allah iledir; O'na tevekkül ettim
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ve O'na içten yönelip-dönerim." (Hud Suresi, 88)

Bu kişiler o ana kadar sürdürdükleri batıl hayatların-

dan razı ve içinde bulundukları durumdan çok memnun-

durlar. Bu hayat tarzlarının ve alıştıkları sistemin değiş-

mesini kesinlikle istemezler. Allah'ın "Bizimle karşılaş-

mayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve

bununla tatmin olanlar ve Bizim ayetlerimizden

habersiz olanlar; işte bunların, kazandıkları dolayı-

sıyla barınma yerleri ateştir." (Yunus Suresi, 7-8)

ayetleriyle bizlere tanıttığı bu insanlar, kendilerini doğru

yolda sanmaktadırlar. 

Allah'ın zikrinden yüz çevirmişler ve "Şu halde sen,

Bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından

başkasını istemeyenden yüz çevir." (Necm Suresi,

29) ayetinde bildirildiği gibi tek istediklerine, yani dünya

hayatına kavuşmuşlardır. Ancak dünya hayatı geçici bir

yararlandırmadan başka birşey değildir.  

Kuran'da, "O inkar edenler Müslüman olmayı ni-

ce kereler dileyecekler. Onları bırak; yesinler, ya-

rarlansınlar ve onları (boş) emel oyalayadursun.

İlerde bileceklerdir." (Hicr Suresi, 2-3) ayetlerinde

bildirildiği gibi bu dünya hayatındaki oyalanma o kişilere

kayıptan başka birşey artırmamaktadır. Allah dünya ha-

yatına aldanarak din ahlakını unutanların, hesap günü

pişmanlık duyacaklarını şöyle bildirmiştir:

"Onlar, dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu)

edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı.

Onlar, bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları

ve Bizim ayetlerimizi 'yok sayarak tanımadıkla-

rı' gibi, Biz de bugün onları unutacağız. (Araf

Suresi, 51)
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İçlerindeki Şiddetli Büyüklük 

Duygusu Nedeniyle…

Bazı insanların Kuran'da bildirilen gerçeklerden kaç-

malarının bir başka önemli nedeni ise içlerindeki şiddet-

li büyüklük duygusu yani kibirleridir. Kendi fikirlerinin,

inançlarının, hayat tarzlarının doğruluğuna ve kusursuz-

luğuna o kadar inanmışlardır ki, bunlardan daha doğru

bir fikrin, inancın varlığını asla kabullenmek istemezler.

Böyle bir düşünce dahi onları rahatsız eder. Allah'ın

"Ona: "Allah'tan kork" denildiğinde, büyüklük gu-

ruru onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine ce-

hennem yeter; ne kötü bir yataktır o." (Bakara Sure-

si, 206) ayetinde de bildirildiği gibi, insanı inkara sürük-

leyen de işte bu "büyüklük gururu" yani kibiridir.

Böyle insanlar Kuran'a davet edildiklerinde onu in-

kar ederler. Çünkü hak dine tabi olmaları demek, o ana

kadar batıl bir inanca sahip olduklarını kabul etmek de-

mektir. Yıllar boyunca yanlış bir yol izlediklerini, doğru

yolda olmayan kişileri kendilerine önder seçtiklerini ya

da yazdıkları, okudukları, değer verdikleri tüm bilgilerin

büyük bir yanılgı olduğunu öğrenmeleri demektir. Bu da

onlar için büyük bir felakettir. Bu felaketi yaşamamak

için, her türlü delil ile ispat edilse dahi sahip oldukları fi-

kirlerin hezimetini kabul etmek istemezler. Çünkü kibir-

leri buna izin vermez. Kibirleri, ayette bildirildiği gibi

"onları günaha sürükler". 

Oysa yapmaları gereken Kuran'ın tek gerçek oldu-

ğunu idrak ettikten sonra, yanlış bir yol üzerinde olduk-

larını hemen kabul etmek, vicdanlarının sesine kulak

vermek ve tevbe edip yepyeni bir hayata başlamaktır.

Kolay olan ve Allah'ın hoşnut olacağı ahlak da budur.
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Aksi ise, hem dünyada hem de ahirette sıkıntılı bir hayat

demektir. Allah inkar edenlerin içinde bulunduğu bu ka-

ranlık ruh halini, "Vicdanları kabul ettiği halde, zu-

lüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler.

Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıkla-

rına bir bak." (Neml Suresi, 14) ayetiyle bizlere bildir-

mektedir. Kibirleri bu insanları doğru yoldan engelle-

mekte ve çok büyük bir ziyana uğratmaktadır. 

Din ahlakından uzak insanların içlerindeki bu büyük-

lenme arzusunun bir sonucu da Hac Suresi'nde şu şekil-

de tarif edilir:

İnsanlardan kimi, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve

aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tar-

tışır-durur. Allah'ın yolundan saptırmak ama-

cıyla 'gururla salınıp-kasılarak' (bunu yapar);

dünyada onun için aşağılanma vardır, kıyamet

günü de yakıcı azabı ona taddıracağız. (Ey in-

san) Bu, senin ellerinin önden takdim ettikleri-

dir. Şüphesiz Allah, kullar için zulmedici değil-

dir. (Hac Suresi, 8-10)

Ayetlerde de dikkat çekildiği gibi inkar edenler kibir-

leri nedeniyle kendileri gibi diğer insanları da Allah'ın yo-

lundan çevirmek isterler. Bunun için hiçbir bilgileri olma-

dan tartışmalara girerler. Kuran'ı hiç okumamalarına,

kendilerine yapılan davetleri dinlememelerine, Kuran ah-

lakını bilmemelerine rağmen Allah hakkında tartışır ve

gururla üstün gelmeye çalışırlar. Ancak insanların her

yaptıklarıyla hesaba çekilecekleri ahiret gününde, bu ki-

birli davranışları kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır.

Aksine büyük bir pişmanlığa kapılacak ve ayette bildiril-

diği gibi, "keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik
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de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü-

minlerden olsaydık" (Enam Suresi, 27) diyeceklerdir.

Fikri Saplantıları Nedeniyle…

İnkarcıların Kuran'ı dinlememelerinin, ondan kaçma-

larının en önemli nedenlerinden biri şiddetli bir fikri sap-

lantı içinde olmalarıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi

atalarından öğrendikleri bilgiler, büyüklerinden öğren-

dikleri yanlış bazı gelenek ve görenekler, çevrelerinden

gördükleri yaşam ve düşünce tarzları bu kişilerin hayata

bakış açıları üzerinde çok büyük bir etki oluşturmuştur.

Bunlar üzerinde en ufak bir değişiklik ya da yenilik fikri

dahi onların çok şiddetli bir tepki göstermelerine neden

olabilir. Hatta yenilikle, değişimle, hak bir gerçekle gelen

kişilere karşı saldırgan, öfkeli ve tehditkar bir tutum ta-

kınmalarının nedeni de işte bu fikri saplantılarıdır. 

Bu fikri saplantı adeta bir perde gibi insanların birbir-

lerini dinlemelerini ve görmelerini engellemektedir.

Allah'a iman etmeye davet edilen fikri saplantı içindeki

kişilerin cevapları Fussilet Suresi'nde şu şekilde bildiril-

mektedir:

Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde,

birer birer) 'fasıllar halinde açıklanmış' Arapça

Kur'an (veya okunan) kitaptır; bir müjde verici

ve bir uyarıcı olarak. Ama çoğu yüz çevirdiler.

Artık onlar dinlemezler. Dediler ki: "Bizi kendi-

sine çağırdığın şeye karşı kalblerimiz bir örtü

içindedir, kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle se-

nin aranda bir perde vardır. Artık sen, (yapabi-

leceğini) yap, biz de gerçekten yapıyoruz." (Fus-

silet Suresi, 3-5)
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Aslında Kuran'a yapılan davet, insana batıl, hatalı ve

yanlış düşüncelerinden arınma fırsatı sunan çok büyük

bir imkandır. Böyle bir durumda akılcı olan tavır, bu da-

veti yapan kişiyi dinlemek, davet ettiği hak kitabı oku-

mak ve sağduyuyla değerlendirmektir. Sağduyulu, açık

görüşlü ve vicdan sahibi bir insan, daha doğru olduğunu

gördüğü bir durumda, kendi fikirlerini terk etmekte bir

sakınca görmeyecektir. 

Fikri saplantı içinde olmak insanı akılcı, mantıklı, sağ-

duyulu, tarafsız düşünmekten alıkoyar. Üstelik burada

söz konusu olan, dünya üzerindeki her insanın yaşa-

makla sorumlu olduğu tek gerçektir. Allah'ın tüm insan-

lara gönderdiği Kuran, her insanın kurtuluş bulmak için

teslim olması gereken yegane hak kitaptır. Herhangi bir

konuyu dinlemeden, okumadan, dikkatle düşünüp de-

ğerlendirmeden reddetmek ancak sabit fikirli, yeni dü-

şüncelere kapalı, dar görüşlü kimselerin tutumu olabi-

lir. Allah'ın insanlara uyulması için gönderdiği ve tahrif

edilmemiş son hak kitap olan Kuran'ı dinlememek,

ayetleri okumamak tüm bunlardan çok daha ciddi bir

konudur. İnsanın dünyaya yönelik herhangi bir konuda

yanlış bir fikre sahip olması belki ona çok büyük bir za-

rar vermeyebilir. Ama Allah'ın emirlerini dinlememe

konusunda yaşadığı fikri saplantı, kişiyi sonunda cehen-

nem ateşine götürebilecek çok ciddi bir tehlikedir. Her

insanın böyle bir duruma düşmekten şiddetle kaçınma-

sı gerekir.

Ayrıca insanın yapısında hep daha mükemmele yö-

nelik bir arayış vardır. Daha güzel bir fikir, daha güzel bir

düşünce, daha iyi bir bakış açısı insanı her zaman için

kendine çeker. Ancak dinsizlik, insan yaratılışına ters
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olan sabit fikirliliği makbul bir havaya sokar ve kişinin

köhneleşmiş fikirlerine bağlılık göstermesine sebep olur.

Olayları gerektiği gibi muhakeme etmesine izin vermez,

önemli atılımlar ve köklü değişimler yapmasını engeller. 

Bu zihniyeti metroların, uçakların, gemilerin, son de-

rece gelişmiş teknoloji harikası ulaşım araçlarının oldu-

ğu koşullarda, bir başka kıtaya at arabasıyla gitmek iste-

yen bir kimsenin direnişine benzetebiliriz. Böyle bir du-

rumda nasıl ki bu kişinin tutucu tavrı, onu teknolojinin

bu nimetlerinden mahrum bırakıyor ve sıkıntısını da sa-

dece kendi çekiyorsa, fikri bir saplantı içinde tüm sıkın-

tıları, zorlukları çeken, pek çok güzellik ve kolaylıktan

mahrum kalan da yine insanın kendisi olur. 

İnsanların saplantılı düşünceleri sadece dine bakış

açılarıyla sınırlı kalmaz, tüm yaşamlarında kendini göste-

rir. Evlerinin dekorasyonunda hiçbir şekilde değişiklik

yapmamaları, yeni teknoloji ürünlerine karşı ön yargılı

yaklaşıp bu nimetlerden faydalanmamaları, yıllar boyun-

ca aynı şekilde giyinip, aynı yemekleri yiyip, aynı şekilde

eğlenip, aynı esprilere gülmeleri bu saplantılardan sade-

ce birkaçıdır. Bu sabit fikirlilik düşünce biçimlerini çok

köklü biçimde etkisi altına alır. Bundan dolayı yanlış da

olsa senelerce aynı fikri savunup; aynı doğru ve yanlışla-

ra sahip olurlar. Bu kurallar yüzünden özgür ve geniş

düşünemez, yeni fikirler savunan kitapları okumaz ve

öğrenemez, yeniliklerden zevk alamaz, hayat standartla-

rında en ufak bir iyileştirme dahi yapamazlar. 

Bu konudaki en açık örnekler sıkça rastladığımız ma-

teryalist ve komünist felsefeyi benimseyen çevrelerdir.

Bu kişileri hemen tanımak mümkündür. Giyim stilleri,

saç şekilleri, konuşma üslupları, verdikleri örnekler geç-
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miş yıllardan bu yana hiç değişmemiştir. Üzerinden asır-

lar geçmiş fikirleri savunur, bu fikirleri mutlak doğrular

gibi gösterir, kişisel tecrübelerini her ortamda örnek

olarak verirler. 

Karl Marx'ın Das Kapital'ini, Charles Darwin'in Tür-

lerin Kökeni'ni ya da Mao'nun Kızıl Kitap'ını on yıllar bo-

yunca kendilerine başucu kitabı edinir, bu sararmış, so-

luk, okunmaktan yıpranmış kitapları tekrar tekrar okur,

altlarını çizer, adeta ezberlerler. Bu kitaplardaki "teda-

vülden kalkmış" bilgileri ısrarla savunurlar, kitaplarda bir

eksiklik, hata ya da yanlış bir bilgi olabilme ihtimalini da-

hi kabul etmezler. Dünyada olan bitenleri takip etme-

dikleri ve bilimsel gelişmeleri yakından izlemedikleri ya

da bunları görüp anlamak istemedikleri için hala bu ki-

taplardaki bilgileri "doğru ve bilimsel" zannederler. Bü-

yük bir sabırla Marx'ın 19. yüzyılın karanlık sayfalarında

kalmış öngörülerinin ve ütopyalarının gerçekleşmesini

beklerler. 20. yüzyılın başlarında bilimsel gelişmeler kar-

şısında yok olup giden Darwin'in iddialarının hala geçer-

li olduğunu zannederler. Sadece kendileri gibi düşünen

kimselerle görüşür, yıllarca aynı gazeteyi okur, aynı film-

leri tekrar tekrar seyrederler. En çok kullandıkları cüm-

le ise "ben yıllardır hiç değişmedim, bundan 40 yıl önce

neyi savunuyorsam, hala onu savunuyorum" sözüdür.

Ancak unutulmamalıdır ki bu söz ancak mutlak doğrula-

rı savunan bir insan tarafından söylendiğinde makuliyet

kazanır.

Değişime direnç göstermek, yeniliklerin karşısında

durmak, farklı fikirleri hiç dinlemeden reddetmek bu ki-

şilerin kendilerince gurur duydukları bir anlayıştır. Ken-

dilerine önder bildikleri Marx, Mao ya da Darwin gibi
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kişilerin din karşıtı sözlerine o kadar gözü kapalı bir şe-

kilde inanmışlardır ki, sadece bu sözden dönmemek için

Kuran'ı ve Kuran ahlakını anlatan kitapları okumaktan

şiddetle sakınırlar. Onları okumanın ya da öğrenmenin

kendilerine çok büyük bir zararı olacağına inanmış, daha

doğrusu inandırılmışlardır. 

Oysa Kuran ahlakına davet edilmeleri, bu insanların

geçmiş tecrübelerinden ders almaları, hatalarından çıka-

rımlar yapıp, daha iyisine yönelmeleri, daha güzelini, da-

ha doğrusunu araştırmaları sabit fikirlerinden kurtulma-

ları için bir fırsattır. Ancak fikir saplantısı içindeki bu

kimseler kendilerine tavsiyede bulunmak isteyen kişileri

de küçük gördüklerinden, kendilerine yapılan teklifleri,

samimi eleştirileri, iyi niyetli hatırlatmaları hiç düşünme-

den reddeder, kendi körü körüne bağlandıkları inançla-

rından asla vazgeçmezler. 

Peki ama her türlü yeni bilgiye, yeni fikre, yeni anla-

yışa ya da bilimsel gerçeğe ön yargıyla yaklaşan bu kim-

seler, hiçbir fayda elde edemedikleri bu fikri saplantıla-

rından neden vazgeçmezler? 

İşte burada şeytanın insanlar üzerindeki etkisi karşı-

mıza çıkar. Şeytan, inkar eden kişilere yaptıkları işleri

süslü ve çekici gösterip, kendilerini doğru yolda sanma-

larını sağlamaktadır. Vicdanlarının sesini dinlemeyen ve

Kuran'dan kaçan bu kimseler ise şeytanın bu aldatmaca-

sına kanmaktadırlar. Allah bu aldatmacayı şu şekilde bil-

dirir: 

... Kendi yaptıklarını şeytan süsleyip-çekici kıldı,

böylece onları yoldan alıkoydu. Oysa onlar gö-

rebilen kimselerdi. (Ankebut Suresi, 38)

Doğruları görebilen, eksik yönlerini fark edebilen bu
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insanlar, şeytanın etkisiyle zamanla göremeyen, doğrula-

rı fark edemeyen, gerçeklere kulak tıkayan insanlar ha-

lini almaktadırlar. Gerçekten de fikir saplantısı içindeki

bir kimseyle -kendi düşüncelerini, kendi anlayış biçimini

kusursuz ve en doğru olarak gördüğünden- karşılıklı ko-

nuşmak, hatırlatmada bulunmak ya da fikir alışverişi yap-

mak pek mümkün değildir. Çünkü bu kimseler kendi fi-

kirlerini paylaşmayan kimseleri dinlemeye, onların anlat-

tıklarına kulak vermeye ve onlardan herhangi bir eleşti-

ri duymaya tahammül edemezler. 

Akıl ve vicdan sahibi, hür düşünebilen bir insan ko-

laylıkla eksikliklerini fark edip doğru olanı teşhis edebi-

lirken, fikri saplantılara sahip bir kimsenin kendini dışa-

rıdan izleyip, değerlendirmesi söz konusu olmaz. Zaten

bu kişilerin en önemli özelliği de bu sabit fikirleriyle

övünmeleri, yıllarca değişmeyen düşünce sistemleri ve

yaşam biçimleriyle kıvanç duymalarıdır.        

Allah'ın "Gerçekten bunlar (bu şeytanlar), onla-

rı yoldan alıkoyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçek-

ten hidayette olduklarını sanırlar" (Zuhruf Suresi,

37) ayetiyle de bildirdiği gibi bu kişiler, doğru yolda ol-

duklarını sanmaktadırlar. Ancak gerçekler hiç de düşün-

dükleri gibi değildir. Hesap günü geldiğinde artık düşü-

nüp, hatırlamalar ve pişmanlıklar hayatlarını fikri saplan-

tı içinde geçirmiş, hak olandan yüz çevirmiş insanlara bir

fayda getirmeyecektir. Ayette şu şekilde bildirilir:

O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün

düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona

ne fayda? (Fecr Suresi, 23)
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K itabın ilk bölümünde insanların Kuran'ı dinle-

memelerine ve gerçeklerden kaçmalarına nele-

rin neden olduğunu ayetler doğrultusunda

açıkladık. Bu nedenlerin yanı sıra bir de insanları, Ku-

ran'daki gerçeklerden kaçmaya ve inkar etmeye teşvik

eden, onları yanlış yola yönlendiren ve türlü yöntemler-

le olumsuz şekilde etkilemeye çalışan bazı kimseler var-

dır. Bu kişiler, şeytanın telkinlerine sözcülük yapan ve

çoğu zaman toplum üzerinde hakimiyet kurmuş, lider

vasıflı kişilerdir. Amaçları ise dinsizliğin insanlar arasında

yaygınlaşması için çalışmak, Kuran ahlakının yaşanmasını

engellemektir. 

Bu kişilerin sayıca çok fazla olmaları gerekmez. Top-

lum üzerinde maddi ve manevi anlamda etkin olan, eko-

nomik gücü ellerinde bulunduran veya toplumun düşün-

ce yapısını yönlendirebilecek araçlara sahip kişiler olma-

ları yeterlidir. Bu şekilde istedikleri yöndeki telkinleri

kolaylıkla kitlelere ulaştırabilir, insanları kolaylıkla yön-

lendirebilirler. Bu araçlar sayesinde insanların çoğunlu-

ğunu istedikleri şekilde düşündürmeyi, konuşturmayı,

hayatlarını şekillendirmeyi başarırlar. 

İnkar edenlerin önde gelenlerinin bu yanlış yönlen-

dirmeleri genel olarak halk arasında teslimiyetle karşıla-

nır. Bu kişilerin nihai hedeflerinin farkında olmayan, dün-

ya hayatının koşuşturmasına kendini kaptırmış insanlar,

neyin peşinde olduklarını ve nasıl bir hayatın içine gir-

diklerini bilmeden bu kişilerin gösterdiği yolu izlerler.
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Onların ağızlarından çıkan her sözü hemen kabul eder,

büyük bir titizlikle uygular ve tüm hayatlarını buna göre

şekillendirmekten kaçınmazlar. 

Tarih bu gibi kötülüğün önderleriyle doludur. Yakın

tarihimizde Stalin, Hitler, Franco, Mussolini, Mao gibi eli

kanlı liderler inkarcıların önderleri olmuşlardır. Bu kişi-

ler, iktidar sahibi oldukları dönemlerde insanların tüm

hayatlarını kendi kontrolleri altına almışlar, düşünceleri-

ni, günlük hayatlarını, sosyal yaşamlarını bizzat kendileri

yönlendirmişlerdir. Tüm iletişim araçlarını kendi düşün-

celeri doğrultusunda kullanmış, istedikleri şekilde eğitim

verilmesini sağlamış, istedikleri kitapların okunmasına

izin vermiş, istemediklerini toplu halde imha etmişlerdir.

Farklı düşüncelerin varlığına dahi tahammül edememiş,

aykırı tüm düşünceleri vahşice ortadan kaldırmışlardır.

Dinsizliği insanlar arasında yaymak için her türlü yönte-

mi denemiş, kiliseleri, camileri tahrip etmiş, dini eğitimi

ortadan kaldırmışlardır. Bu kişilerin yaptıkları, Kuran'da

bildirildiği gibi, "insanları ateşe çağırmak" olmuştur.

Allah Kasas Suresi'nde bu gibi tavırlar içindeki insanların

durumunu şu şekilde bildirir:

Biz, onları ateşe çağıran önderler kıldık; kıya-

met günü yardım görmezler. Bu dünya hayatın-

da onların arkasına lanet düşürdük; kıyamet gü-

nünde ise, onlar çirkinleştirilmiş olanlardır. (Ka-

sas Suresi, 41-42)

Ayetlerde haber verilen bu inkarcı önderlerin güçlü

telkinleri sayesinde, düşünemeyen, göremeyen, konuşa-

mayan, akledemeyen insanlar ortaya çıkmıştır. Bu kişiler

kendilerini yaratanın ve onlara hayat verenin Allah oldu-

ğunu göz ardı edip, önder kabul ettikleri kişinin sözüne
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göre hareket etmiş, onun hoşnut olmayacağı bir tavırda

bulunmaktan korkmuşlardır. 

İnkarcılar ise önderlerine olan bağlılıkta ve aksi bir

fikre karşı yapılacak mücadele konusunda büyük bir ka-

rarlılık göstermişlerdir. Bu nedenle de bu kimselerin ön-

derlerinin izni olmaksızın Allah'a iman etmeye davet

eden kişileri dinlemeleri, onların kitaplarını okumaları ve

Allah'a iman etmeleri mümkün değildir. Kuran'da bildi-

rilen peygamberlerin hayatlarında da bunun örneklerini

görmek mümkündür. Çünkü her kavmin içinde insanla-

rın elçilere iman etmelerini engellemeye çalışan önde

gelenler olmuştur. Örneğin, Hz. Musa Firavun'un kavmi-

ni Allah'ın ayetlerine iman etmeleri için davet ettiğinde,

kavmi Firavun'un görünürde güç sahibi olmasından do-

layı onun önderliğini kabul etmiş ve onun verdiği emir-

lere doğruluğu-yanlışlığı üzerinde düşünmeden uymuş-

lardır. Ancak ayetlerde Firavun'un insanları ateşe çağı-

ran bir önder olduğuna şöyle dikkat çekilmektedir:

Andolsun, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan

bir delille gönderdik. Firavun'a ve onun önde

gelen çevresine. Onlar Firavun'un emrine uy-

muşlardı. Oysa Firavun'un emri doğruya-götü-

rücü (irşad edici) değildi. O, kıyamet günü kav-

minin önderliğine geçer, böylece onları ateşe

götürmüş olur… (Hud Suresi, 96-98)

Bu liderler, kendilerine bağlı olan insanların nasıl ya-

şayacaklarına hakim oldukları gibi, nasıl düşüneceklerini

de bizzat kendileri belirlerler. Örneğin Firavun'un her

türlü delile rağmen Allah'ın varlığını kabul etmemekte

direnmesi, hükmettiği topluluğu da aynı saplantı içine

sürüklemiştir. Bu bakımdan Kuran'daki Firavun örneği,
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inkar edenlerin önderleri olan kimselerin, içinde bulun-

dukları toplulukların inançları üzerinde nasıl bir baskı

kurduklarının da açık bir göstergesidir:

(Firavun) Dedi ki: "Ona, ben size izin vermeden

önce mi inandınız?… Şüphesiz ellerinizi ve

ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizin

hepinizi gerçekten asıp-sallandıracağım." (Şuara

Suresi, 49)

Ayette de görüldüğü gibi insanları hak dine inanmak-

tan engelleyen bu liderlerin en büyük özelliklerinden bi-

ri, toplumun üzerinde korku ile baskı kurmaya çalışma-

larıdır. Bu nedenle de aynı Firavun örneğinde olduğu gi-

bi türlü iftiralarla, tutuklama, halkın gözünde küçük dü-

şürme, öldürme gibi tehditlerle insanları korkutarak,

Allah'a iman etmekten engellemeye çalışırlar. Ancak göz

ardı ettikleri bir gerçek vardır ki, o da akıl ve iman sahi-

bi müminlerin ne tür bir baskı ya da tehditle karşılaşır-

larsa karşılaşsınlar, Allah'tan başka hiçbir şeyden ve hiç

kimseden kesinlikle korkmadıklarıdır. Çünkü iman

edenler bilirler ki, insan yalnızca Allah'a karşı sorumlu-

dur ve yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yaşamalı-

dır. Nitekim Firavun kıssasında da gördüğümüz gibi, Hz.

Musa'nın getirdiği apaçık delilleri gören sihirbazlar,

Allah'a olan imanları ve samimiyetleri nedeniyle Fira-

vun'un tehditlerine itibar etmemiş ve Allah'a iman ettik-

lerini ifade etmişlerdir:

Ve sihirbazlar secdeye kapandılar. "Alemlerin

Rabbine iman ettik" dediler. "Musa'nın ve Ha-

run'un Rabbine". Firavun: "Ben size izin verme-

den önce O'na iman ettiniz, öyle mi? Mutlaka

bu, halkı buradan sürüp-çıkarmak amacıyla şe-
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hirde planladığınız bir tuzaktır. Öyleyse siz (bu-

na karşılık ne yapacağımı) bileceksiniz." Muhak-

kak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesece-

ğim ve hepinizi idam edeceğim." (Onlar da:)

"Biz de şüphesiz Rabbimize döneceğiz" dediler.

"Oysa sen, yalnızca, bize geldiğinde Rabbimizin

ayetlerine inanmamızdan başka bir nedenle

bizden intikam almıyorsun. Rabbimiz, üstümü-

ze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür."

(Araf Suresi, 120-126)

Allah bir başka ayetinde iman eden sihirbazların Fi-

ravun'a karşı çıkarak aldıkları cesur kararlarını şöyle di-

le getirdiklerini bildirmektedir:

Dediler ki: "Bize gelen apaçık delillere ve bizi

yaratana seni asla 'tercih edip-seçmeyiz." Ney-

de hükmünü yürütebileceksen, durmaksızın

hükmünü yürüt; sen, yalnızca bu dünya hayatın-

da hükmünü yürütebilirsin." (Taha Suresi, 72)

Önderlerine bağlılıktan ötürü kendi akıl ve vicdanla-

rıyla düşünmeyen, dolayısıyla da Kuran'ı rehber edinme-

yenlerin örneği, Firavun izin vermediği için iman etme-

yen kavmin durumuna benzemektedir. Bu insanlar,

Allah'ın varlığından ve O'nun dışında hiç kimsenin ya da

hiçbir şeyin müstakil bir gücü olamayacağından gafil ol-

duklarından, yaşadıkları korkunun ne kadar anlamsız ol-

duğunun farkına varamazlar. Halbuki kendilerinden

korktukları, dolayısıyla emrine girdikleri kimseler aslın-

da hiçbir güçleri olmayan, Allah'ın yarattığı kadere tabi

yaşayan kendileri gibi aciz insanlardır. Örneğin Firavun,

yaşadığı dönemde halkına büyük bir baskı kurmuş ve

zulmetmiş olan dünyada güç sahibi görünen bir liderdir.
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Ama ayetlerde haber verildiği gibi Firavun, "ancak dün-

ya hayatında hükmünü yürütebilir". Ne sahip olduğu

mal-mülk, ne kurduğu krallıklar onu ölümden kurtara-

mamıştır. Onun da kısa süren ömrü her insan gibi kaçı-

nılmaz olan ölümle sonuçlanmıştır. Kavminin Allah'a

iman etmesini engellemek için verdiği emirlerden ise ge-

riye hiçbir şey kalmamıştır. 

Nitekim önderlerinin telkin ve baskılarını mazeret

göstererek Kuran'ın emirlerinden kaçan insanlar, Allah'ın

huzuruna çıkarıldıklarında korkup emirlerine uydukları

bu liderlerden hiçbirini bir yardımcı ya da koruyucu ola-

rak yanlarında bulamayacaklardır. Herkes tek başına he-

sap verecek ve tüm yapıp ettikleri eksiksiz olarak önle-

rine getirilecektir. Dolayısıyla küfrün önderlerinin dün-

yadaki güç, zenginlik, ihtişam, iktidar sahibi görünümleri

yanıltıcıdır. Allah küfrün önde gelenlerinin, kendi nefis-

lerine bile yardıma güçlerinin yetmeyeceğini şu şekilde

belirtmiştir:

De ki: "Gece ve gündüz sizi Rahman (olan

Allah)tan kim koruyabilir?" Hayır, onlar Rable-

rini zikirden yüz çevirenlerdir. Yoksa Bize karşı

kendilerini, engelleyerek koruyabilecek ilahları

mı var? Onların kendi nefislerine bile yardıma

güçleri yetmez ve onlar Bizden yakınlık bula-

mazlar. Evet, Biz onları ve atalarını yararlandır-

dık; öyle ki, ömür onlara (hiç bitmeyecekmiş gi-

bi) uzun geldi. Fakat şimdi, Bizim gerçekten ye-

re gelip onu etrafından eksiltmekte olduğumu-

zu görmüyorlar mı? Şu halde, üstün gelenler on-

lar mı? De ki: "Ben sizi yalnızca vahy ile uyarıp-

korkutuyorum. Ancak sağır olanlar, uyarıldıkla-

rında çağrıyı işitmezler." (Enbiya Suresi, 42-45)
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Allah'tan başka varlıkları güç sahibi kabul etmek, on-

ların hakimiyetine girmek, bu kişilerin tüm düşünce,

inanç ve ahlaki değerlerini yönlendirmelerine izin vere-

rek, kendi inanç ve düşüncelerini yitirmek büyük bir gaf-

let ve akılsızlıktır. Aslında bu durum, düşünmeyen, ira-

desini kullanmayan, zayıf toplumlardaki güdülme psiko-

lojisinden ileri gelir. Bu insanlara hazır olanı düşünmek,

daha önceden denenmiş olanı uygulamak ve hiçbir so-

rumluluk almamak daha kolay geldiği için, kendileri dü-

şünmeyi, okuyup öğrenmeyi, araştırmayı zor görürler.

Hatta önder kabul ettikleri kişilerin hayatta olması gibi

bir koşul gözetmeksizin, bu kişinin bir kitabını okumayı

onun bakış açısını benimsemek için yeterli görebilirler.

Bu kişinin yorumunda bir sağlıksızlık ve sapkınlık var mı,

ön yargılı mı taraflı mı diye düşünmeyip, bunları hesaba

katmaksızın, kendilerine sunulan hemen her fikri yol

gösterici edinirler. Marx'ın, Mao'nun, Lenin'in, Stalin'in,

Mussolini'nin, Hitler'in, Darwin'in ve bunlar gibi daha

pek çok dinsiz fikri ya da siyasi önderin insanların dü-

şünceleri üzerinde hala bu kadar etkili olması bu anlayı-

şın çok önemli bir örneğidir. 

Ancak bu anlayış yanlış olduğu gibi, bir o kadar da

tehlikelidir. İnsan bilgisizlikten, vicdanının sesini yeterince

dinlemediğinden veya başka sebeplerden dolayı Allah'a

iman etmesi için yapılan davetleri dinlememiş olabilir.

Ancak doğruyu gördüğü anda, hemen kabul etmesi en

akılcı olanıdır. Bile bile yanlışta ısrar etmek, direnmek,

doğru olan uygulamayı reddetmek çok büyük bir akılsız-

lıktır. Gerçekte doğruyu uygulamak güzel bir meziyet-

ken, bunu bir zaaf olarak görmek, insanların ne düşüne-

ceğini hesaplamak ve itibarını korumaya çalışmak insanı
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hem dünyada hem da ahirette asıl kayba uğratacak olan-

dır. Halbuki bu kararı vermek ve kayıtsız şartsız Kuran'a

ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine uymak vicdanlı ve

samimi , medeni ve cesur bir harekettir. Aynı zamanda

bunu yapabilen insan ne kadar güçlü, dürüst ve sağlam

karakterli olduğunu da kanıtlamış olur. Asıl zaaf, şeyta-

nın telkinleri karşısında sessiz kalmak, şeytana itaat et-

mektir.

Şeytanın Fırkasından Olmak…

İnsanların hak dinle gelen elçilere ya da elçilerin yo-

luna davet eden samimi Müslümanlara karşı inkarcı ta-

vırları tarih boyunca hep benzerlik göstermiştir. Kavmin

ileri gelenleri elçinin sözünü dinlememek, çağırdığı hak

dine uymamak için hep benzer mazeretler öne sürmüş,

kaçmak için hep aynı yöntemleri kullanmışlardır. Peki bu

benzerliğin, aynı sözlerle ve aynı tavırlarla karşılık ver-

melerinin nedeni nedir? Hepsinin birlikte ortak olarak

okudukları bir kitap mı vardır? Yoksa bu kişiler ilk insan

var olduğundan beri hep aynı kişinin yolunu mu izlemek-

tedirler? 

Bunun nedeni din ahlakından uzak kişilerin hep aynı

yerden emir almaları, aynı önderin sözünü dinlemeleri-

dir aslında. İnsanların Allah'a iman etmelerini, elçilerin

sözüne itaat etmelerini, hidayet bulmalarını, Allah'ın hak

kitabı olan Kuran'a uymalarını engelleyen bu önder "şey-

tan"dır. 

Önceki bölümde insanları inkara teşvik edenlerin

toplumun liderleri olduklarından, insanları ellerindeki

çeşitli araçlar ve türlü yöntemlerle etkileyerek, doğru

yoldan saptırdıklarından bahsettik. Ancak maddi ya da
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manevi etki sahibi olan bu kişiler de aslında şeytanın

emir ve telkinleriyle hareket etmekte, onun sözünü din-

lemektedirler. 

Allah "… Onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesil-

miş şeytandan başkasına tapmazlar" (Nisa Suresi,

117) ayetiyle insanların şeytanın yolunu takip etmekle,

hayırdan da uzaklaştıklarını bildirmektedir. Dolayısıyla

şeytan bu kişilerin gerçek önderi olarak onları türlü va-

atlerle saptırmakta, aynı onların halka yaptıkları gibi, tür-

lü telkin ve vesveselerle Allah'ın hak dininden uzak tut-

maktadır. Oysa insanlar şeytanı kendilerine dost ve veli

edinmekle çok büyük azapla sonuçlanacak bir yola adım

atmış olurlar. Çünkü Kuran'da bildirildiği gibi, "… Şey-

tan, kime arkadaş olursa, artık ne kötü bir arkadaş-

tır o." (Nisa Suresi, 38)

İnsan şeytanı dost edindiği zaman onun tavsiyeleriy-

le, ilhamıyla ve emirleriyle hareket etmeye başlar. Bir işe

başlamadan, bir konuşma yapmadan ya da bir karar al-

madan önce hep bu sahte dostuna danışır. Her işini şey-

tanla istişare eder, şeytanla birlikte planlar. Allah bir

ayetinde şu şekilde bildirmektedir:

İnsanlardan kimi, Allah hakkında bilgisi olmak-

sızın tartışır durur ve her azgın-kaypak şeytanı-

nın peşine düşer. Ona yazılmıştır: "Kim onu ve-

li edinirse, şüphesiz o (şeytan) onu şaşırtıp-sap-

tırır ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir." (Hac

Suresi, 3-4)

Ayette de bildirildiği gibi şeytanın dostu olanlar, onu

kendilerine veli edinenler, Allah'ın dinine karşı savaş

açanlar, şiddetli tartışmalara girenler ve doğru yoldan

sapanlardır. Bu kişiler, şeytanın Allah'ın dinine karşı aç-
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tığı savaşta onun yanında yer alır, adeta onun ordusunun

bir neferi haline gelirler. Böyle bir insan, ayette de bildi-

rildiği gibi, "… kendi Rabbine karşı (şeytana) arka çı-

kandır." (Furkan Suresi, 55)

Şeytanın yapacağı ilk şey Allah'ın varlığını, her yeri

sarıp kuşattığını ve insanların var oluş amaçlarını kendi-

ne uyanlara unutturmaktır. Allah, elçileri ve hak kitapla-

rı aracılığıyla insanlara, kendilerini yoktan yaratan, yaşa-

tan, rızıklandıran ve güzel bir ahlak gösterdikleri takdir-

de kendilerine sonsuza kadar çok güzel bir hayat vaat

ettiğini bildirir. İnsanlara bu yüzden Kendisine karşı so-

rumlu olduklarını ve Kuran ile bildirdiği sınırları koru-

makla mükellef olduklarını hatırlatır. Şeytan ise kendi

fırkasına kimseye karşı bir sorumlulukları olmadığı, yap-

tıkları tavırların, söyledikleri sözlerin hesabını vermeye-

cekleri, insanın sadece kendine karşı sorumlu olduğu,
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dolayısıyla her türlü azgınlık ve sapkınlığı yaşamasında

hiçbir sakınca olmadığı yalanlarını telkin eder. Böylece

şeytanın dünya hayatına ilişkin vaatleri iman sahibi olma-

yan, Kuran'ı rehber edinmeyen kimselerce kolaylıkla ka-

bul edilir. Allah Kuran'dan yüz çevirenlerin durumunu

bir ayette şöyle haber vermektedir:

Onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin

haberini anlat. O, bundan sıyrılıp-uzaklaşmış,

şeytan onu peşine takmıştı. O da sonunda az-

gınlardan olmuştu. (A'raf Suresi, 175) 

Bu telkinlere kapılanlar sanki hiç ölmeyecekmiş,

dünyadaki hayatları hiç sona ermeyecekmiş gibi boşver-

mişlik ve umursuzluk içinde yaşarlar. Din ahlakını ve

Allah'ın koyduğu sınırları görmezlikten gelerek mutlu

bir hayat süreceklerini ümit ederler. Kendilerini kuşatan

gerçekleri görmemek, gördükleri şeyleri ise unutmak,

akıllarına getirmemek için özel bir çaba sarf ederler. Bu-

nun için de Kuran dışı bir hayat seçerek, Kuran'da bildi-

rilen gerçekleri düşünmemenin, bunlardan kaçmanın ve

unutmaya çalışmanın kısacası Kuran'ı dinlememenin bir

çözüm olmasını isterler. Ancak yaptıkları hesaplar hiç

de şeytanın onlara vaat ettiği gibi olmaz. Aksine Kuran

ayetlerinden gaflet içinde geçirdikleri her dakika onlara

mutlaka bir sıkıntı ve belayı da beraberinde getirir. Çün-

kü hiçbir kimseye karşı sorumlu olmayacağına ve yaptık-

larından hesaba çekilmeyeceğine inanan bir insan için

her türlü ahlaksızlığı, vicdansızlığı yapmak çok kolaydır.

İşte bu nedenle de inkarcılar çoğu zaman inanmamakla

kalmaz, aynı zamanda elçilerin söylediklerine veya hak

kitapların kendilerine okunmasına dahi katlanamayarak,

Allah'ın elçilerine ve iman sahibi müminlere karşı saldır-

gan bir tutum sergilerler. 
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Tarihin her döneminde inkar eden insanların bu tarz

tutumları birbirinin tıpatıp benzeri olmuştur. Çünkü on-

ları yönlendiren yine aynı şeytani güçtür. Bu durum Ku-

ran'da şöyle haber verilmektedir: 

... Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etme-

leri için kendi dostlarına gizli-çağrılarda bulu-

nurlar... (Enam Suresi, 121)

Kuran'ın her ortamda üstün geleceği gerçeğinden

habersiz, Allah'ın ayetleri konusunda sonuçsuz bir mü-

cadele yürütenler de, şeytanın yolundan giderek, onun

verdiği emirlere kendi akıl ve vicdanlarını kullanmaksızın

uyarlar. Ancak şeytanın bu gizli çağrıları gerçekte onları

çılgınca yanan bir ateşe götürecektir. Allah bu kişilerin

durumlarını Kuran'da şöyle haber verilir: 

... İnsanlardan öyleleri vardır ki, hiçbir ilme da-

yanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir ki-

tap olmadan Allah hakkında mücadele edip du-

rur. Onlara; "Allah'ın indirdiklerine uyun" denil-

diğinde, derler ki; "Hayır, biz atalarımızı üzerin-

de bulduğumuz şeye uyarız." Şayet şeytan, on-

ları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da

mı (buna uyacaklar)? (Lokman Suresi, 20-21)

Kitabın önceki bölümlerinde inkar eden  insanların

gerçek liderinin şeytan olduğundan bahsettik. Kitabın

bundan sonraki bölümlerinde de şeytanın inkar eden in-

sanlara verdiği emirlerden ve bu emirlerle onları Ku-

ran'dan nasıl uzaklaştırdığından bahsedeceğiz. Ancak

ondan önce özellikle vurgulanması gereken, şeytanın an-

cak kendi fırkası üzerinde etkili olacağı gerçeğidir. 
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S amimi bir kalple Rabbimize yönelen, çok büyük

bir titizlikle O'nun emir ve tavsiyelerini uygula-

yan, sadece Allah'ın rızasını kazanabilmek için

ihlasla salih amellerde bulunan ve her yaptıklarının kar-

şılığını ahirette göreceklerini bilen müminler üzerinde

şeytanın hiçbir etkisi yoktur. Şeytanın gücü Allah'ın ce-

hennem için özel olarak yarattığı insanlar üzerinde ge-

çerlidir. Şeytanın doğru yoldan saptırmak için gösterdi-

ği tüm çabalar, kulağına fısıldadığı vesveseler, yaldızlı

sözler iman edenler üzerinde etki etmez. Allah bu ger-

çeği ayetlerinde şu şekilde bildirmektedir:

Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevek-

kül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiçbir zor-

layıcı-gücü yoktur. Onun zorlayıcı-gücü ancak

onu veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a) or-

tak koşanlar üzerindedir. (Nahl Suresi, 99-100)

Bir başka ayette şeytanın bu durumu şöyle haber ve-

rilmektedir:

Benim kullarım; senin onlar üzerinde hiçbir

zorlayıcı gücün (hakimiyetin) yoktur. Vekil ola-

rak Rabbin yeter. (İsra Suresi, 65)

Bu nedenle de Allah iman edenlere Kuran'da, "İşte

bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz on-

lardan korkmayın, eğer müminlerseniz, Ben'den

korkun." (Al-i İmran Suresi, 175) şeklinde buyurmakta-

dır. Şeytan belki türlü yöntemlerle insanın anlık hatalara
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düşmesine neden olabilir, ancak Müslüman herhangi bir

hataya düştüğünde, hemen bunu fark eder ve tevbe edip

Allah'a sığınır. Araf Suresi'nde iman edenlere şu şekilde

bildirilir: 

Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesve-

se veya iğva) gelirse, hemen Allah'a sığın. Çün-

kü O, işitendir, bilendir. (Allah'tan) Sakınanlara

şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice

düşünürler  (Allah'ı zikredip-anarlar), sonra he-

men bakarsın ki görüp bilmişlerdir. (Araf Suresi,

200-201)

Ancak inkar edenler bir kez şeytanın sözünü dinle-

meye başlamış, onu kendilerine veli edinmişlerdir. Şey-

tan onları korkuyla, tehditle, dünya hayatına yönelik tür-

lü aldatmacalarla, vesveselerle, vaatlerle boyunduruğu

altına almış ve her sözünü dinler hale getirmiştir. Artık

onlar şeytanın fırkasının, isyankar ordusunun birer men-

subudurlar. Şeytanın sözleri de onlar için birer talimat

ve emir halini almıştır. Yapmaları gereken tek şey onun

sözlerine itaat etmektir. 

Şeytanın insanlara verdiği ilk emir ise Allah'ın varlığı-

nı inkar etmeleridir. Allah'ın "Şeytanın durumu gibi;

çünkü insana "İnkâr et" dedi…" (Haşr Suresi, 16)

şeklinde bildirdiği gibi o, insanlara ilk olarak Allah'ın var-

lığını inkar etmelerini söyler. Sonra diğer emirler de bir-

birini takip eder: Düşünme! Dinleme! Okuma! Öğren-

me! Uzak dur! Yaklaşma ve Büyüklen!… 
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Şeytanın Emri: 'Düşünmeyin' 

Düşünme yeteneği insana dünya hayatında verilen

en büyük nimetlerden biridir. Çünkü insan, ancak düşü-

nerek Allah'ın sonsuz gücünün, kainattaki kusursuz sa-

natının farkına varır. Yalnızca düşünen bir insan dünya

üzerindeki her ayrıntının pek çok hikmetle yaratıldığını,

ölümün yakın olduğunu ve dünya hayatında yerine getir-

mesi gereken bazı sorumlulukları olduğunu kavrar. Ku-

ran'da pek çok ayette ancak düşünen insanların öğüt

alabileceği, Allah'ın varlılığının delillerini ancak onların

görebileceği bildirilmiştir. Nitekim Kuran'ın indiriliş

amacı ,"(Bu Kuran,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşün-

sünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sa-

na indirdiğimiz mübarek bir kitaptır" (Sad Suresi,

29) ayetinde haber verildiği gibi, insanların ayetler üze-

rinde iyice düşünmeleridir.

Ancak insanların büyük bir bölümü düşünmeyi bir

zorluk olarak görür. Hatta bu insanlar, düşünmenin ha-

yatlarına ve kurulu düzenlerine zarar vereceğine inanır-

lar. Bu anlayışa göre "zararların en önemlisi", insana

dünya hayatlarındaki sorumluluklarını hatırlatmak, için-

de bulundukları gaflet halinden onları çıkartmaktır. Çün-

kü düşünmemek insanı, zihnin tamamen boşaltıldığı bir

çeşit uykunun içine sürükler. Bu uyku adeta bir büyü gi-

bi kişiye tüm sorumluluklarını, niçin var olduğunu, ha-

yattaki amacını, bir gün gelip öleceğini unutturur. Bu uy-

kunun başka bir türü ise dünya hayatının günlük ve ru-

tin işlerine kendini kaptırmaktır. Belki bu insanlar gün

içinde pek çok şey düşünüyor, karar veriyor ya da çö-

zümler üretiyor gibi gözükebilirler; ama gerçekte dü-

şündükleri şeyler günlük ayrıntılardan başka birşey
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değildir. Bu düşüncelerin hiçbiri insanın yaratılış amacı,

dünya hayatının gelip geçici olduğu ve her canlının bir

gün gelip toprak olacağı ile ilgili değildir. Ezberlenmiş,

öğretilmiş, kalıplaşmış, alışılmış hareketler, konuşmalar

ve tavırlar böyle insanların tüm hayatını o kadar kaplar

ki asıl olan gerçekler üzerinde düşünmeye gerek dahi

duymazlar. 

Bu kişiler kendileri düşünmekten kaçtıkları gibi, baş-

kalarının yaptıkları hatırlatmalardan da şiddetle kaçarlar.

Allah'a iman etmeleri, O'nun rızası için yaşamaları ve

Kuran ayetleri üzerinde düşünmeleri için yapılan çağrı-

lardan yüz çevirirler. 

Ancak dünya üzerindeki hiçbir şey ve hiç kimse boş

bir sebep uğruna var edilmemiştir. Allah kainattaki her

ayrıntıyı insanların, üzerinde düşünmeleri için yaratmış-

tır. Nitekim Allah Kuran'da, "yeri, göğü ve ikisi arasın-

dakileri kimin daha güzel davranışta bulunacağını

denemek için" (Mülk Suresi, 2) yarattığını bildirmiştir.

İnsan kısa dünya hayatı boyunca tüm yapıp ettikleriyle

denenmektedir. Kendisini yaratan ve ölümünden sonra

tekrar diriltip, hesaba çekecek olan Allah'a karşı büyük

bir sorumluluğu vardır. Kuran'ı okumak, dinlemek, ayet-

ler üzerinde düşünmek ve anlayıp uygulamak da her in-

sanın en başta gelen sorumluluklarından biridir. Allah bu

gerçeğe, "Onlar, yine de o sözü (Kur'an'ı) gereği gi-

bi düşünmediler mi, yoksa onlara, geçmişteki ata-

larına gelmeyen bir şey mi geldi?" (Müminun Suresi,

68) ayetiyle dikkat çekmektedir. 

Düşünen kişi, kainattaki bu kadar ince nizamın ve

kusursuz tasarım örneklerinin tesadüfen meydana gele-

meyeceğine, var olan herşeyin bir yaratıcısı olduğuna
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kanaat getirecektir. Çevresindeki yaratılış mucizelerini

derin derin düşündükçe Allah'ın varlığının delillerini,

O'nun yarattığı detaylardaki hikmetleri görerek Allah'a

teslim olacak ve sadece O'nun rızasını kazanmak için

yaşayacaktır. Bu gerçeğin farkında olan şeytan insanla-

rın gaflet içinde bir hayat sürmelerini, Allah'ın ayetlerin-

den uzak durmalarını, bunun için de düşünmemelerini

ister. Allah şeytanın bu hedefini ayetlerde şu şekilde bil-

dirir:

Dedi ki: "... Onlar(ı insanları saptırmak) için

mutlaka senin dosdoğru yolunda (pusu kurup)

oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arka-

larından, sağlarından ve sollarından sokulaca-

ğım..." (Araf Suresi, 16-17)

Şeytan bu nihai hedefine ulaşmak için insanları gaflet

haline düşürecek çok özel ortamlar hazırlar. Bunun için

insanların zayıf yönlerini kullanarak ince planlar yapar,

senaryolar oluşturur ve bunları insanların nefislerinin en

çok hoşlanacağı, en çok zevk alacağı hale getirmeye ça-

lışır. Din ahlakından uzak insanlar da böyle ortamlarda,

iman eden kişilerin aksine Allah'ı unutarak, ahireti hiç

düşünmeyerek gaflet içinde bir ruh haline girerler. 

Örneğin eğlence yerleri şeytanın bu ince planını ko-

laylıkla uygulamaya koyduğu mekanlardır. Çünkü din ah-

lakını yaşamayan insanlar, bu gibi yerlerde hiçbir şey dü-

şünmeden, boş bir zihinle vakit geçirebilmektedir. Bu

mekanlarda en değer verilen şeyler giyilen kıyafet, takı-

lan takı, harcanan para ve çevredeki insanlardır. Kimse-

nin birbirini duyamadığı şiddetli bir müzik, dumandan

kimsenin kimseyi göremediği puslu bir hava, patlayan

flaşlar, yüksek sesli konuşmalar ve bağırtılar biraraya
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gelince, Allah korkusu olmayan insanların dikkatini ke-

sinlikle toparlayamayacağı ve düşünemeyeceği ortam ta-

mamlanmış olur. 

Elbette insanların eğlenmeleri, neşe içinde olmaları,

sohbetinden hoşlandıkları kişilerle beraber olmaları gü-

zel nimetlerdir. Ancak, burada kastedilen ahiretin unu-

tulduğu, Allah'ın adının anılmadığı ortamlardır. Yaratılış

amacını tamamen unutmuş, Allah korkusunu kalbinde

hissetmeyen, eğlenmek için değil buradaki gafil havayı

yaşamak için vaktini böyle yerlerde geçiren kişilerin ne

uyarıları düşünecek ne de anlayacak halleri kalmaz. Za-

ten böyle kişilerin, bu tür mekanları tercih edişlerinde-

ki sebeplerden biri de "herşeyi unutmak" ve "düşünme-

mek"tir ki, bunu da sık sık dile getirirler. Böyle mekan-

lara, kendi ifadeleriyle "kafasını boşaltmak için gelen" bir

insan, on dakika önce aklı başında davranırken, bir anda

her türlü taşkınlığı normal karşılamaya başlar. Yine ken-

di ifadeleriyle "çılgınca eğlenmek" adına her türlü ahlak-

sızlığı makul karşılar, olan bitenlere karşı duyarsızlaşır.

Nitekim bu tür ortamlardaki tabak kırıp dökmeler, ma-

sa devirmeler, peçete atmalar, ceket yakmalar, küfürlü

sözlerle insanlara sataşmalar, tehdit savurmalar ve kav-

galar sıkça yaşanan gaflet manzarasının sadece küçük bir

bölümünü yansıtır. 

Bu gibi ortamlarda Allah korkusu hissetmeyen in-

sanların zihinlerinden faydalı bir düşüncenin geçmesi ne-

redeyse imkansızdır. Kaldı ki böylesine kontrolden çık-

mış, şiddet ve ahlaksızlığın teşvik edildiği bir ortam, bu-

rada bulunan kişilerin tam anlamıyla şeytanın telkinleri-

ne açık duruma gelmesine zemin oluşturur. Ve böylelik-

le şeytan insanların, "düşünmeyin!" şeklindeki emrine
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itaat etmelerini sağlamış olur. Allah, "Onlardan güç ye-

tirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat, atlıların ve ya-

yalarınla onların üstüne yaygarayı kopar, mallarda

ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaad-

lerde bulun..." (İsra Suresi, 64) ayetiyle de şeytanın bu

yöntemine dikkat çekmektedir.

İnsanların yoğun bir gaflet içinde yaşadıkları bu ha-

yat, günümüzde sadece eğlence mekanları ile kısıtlı de-

ğildir. Bağırtıyla, gürültüyle, taşkınlıklarla insanların

Allah'ın ayetlerini düşünmekten uzaklaştırıldıkları her

ortam, şeytanın yukarıda bahsettiğimiz planının bir par-

çasıdır. Futbol maçlarında tribünleri, konserler sırasında

stadyumları dolduran kalabalıkların oluşturdukları ve

benzeri ortamlarda, şeytan aynı yöntemlerle kimi insan-

ları düşünmekten uzaklaştırmaktadır. Birçok insan böy-

le yerlere eğlenmek, keyifli bir spor karşılaşması izlemek

ya da güzel bir ses dinlemek için değil, insanlara bağır-

mak, kavga etmek, olay çıkartmak kısacası her türlü çir-

kin tavrı göstermek için gelir. Üstelik böyle yerlerde bir

iki kişi değil, binlerle, on binlerle sayılabilecek bir kala-

balık, toplu olarak birbirlerini etkileyebilir ve topluca ga-

fil bir havaya girebilir.  

Böyle bir ortamda birçok insan Allah'ın kendisini her

yönden sarıp kuşattığını, her an ölüm melekleriyle kar-

şılaşabileceğini aklına getirmeyebilir.

Benzer mekanları Allah'ın eğlence imkanı tanımasına

şükrederek, Allah korkusu ile taşkınlıklardan uzak dura-

rak geçirmek yerine, gaflete kapılmak için bir fırsat ola-

rak değerlendiren ve gerçeklerden kaçan insan, ölüm

meleklerini hiç beklemediği bir anda karşısında gördüğü

zaman artık herşey için çok geçtir. Çünkü kişi dünya
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hayatını boş amellerin peşinde geçirmiş ve Kuran ayet-

lerini düşünmekten şiddetle kaçmıştır. Düşünmemek

için türlü yöntemler denemiş, şeytanın oyunlarına kan-

mıştır. Oysa ölümü, hayatın geçiciliğini, Allah'a karşı so-

rumluluklarını düşünen bir kimsenin böyle gafil bir hali

kabullenmesi mümkün değildir. Allah'ın her an canını

alabileceğini ve ağzından çıkan her söz, aklından geçen

her düşünce ve yaptığı her hareketten hesaba çekilece-

ğini bilen bir kişi, nasıl bir ortamda olursa olsun bu ger-

çekleri aklından çıkarmaz ve gaflete kapılmaz. 

Unutulmamalıdır ki, bir mekanda, Kuran ahlakına

uygun şekilde eğlenmek yerine taşkınlık yapan bir kişiye

de, o taşkınlıkları teşvik edenlere de, masaları devirip

pervasız şekilde israf edenlere de ölüm aynı yakınlıkta-

dır. Belki o kişi dışarı çıkar çıkmaz ölüm melekleriyle

karşılaşacak, hiç beklemediği bir anda kendini Allah'ın

karşısında hesap verirken bulacaktır. 

İşte ölüm insana bu kadar yakınken, kişinin gaflet

içinde hayatına devam etmesi, freni kopmuş bir kamyo-

nun hızla üstüne geldiğini gördüğü, çarpıp onu parçala-

yacağını bildiği halde imkanı varken önünden çekilme-

mesine benzemektedir. Kişi isterse ömrü boyunca yüz-

lerce, binlerce kez taşkınlıklar sergilemiş, hatta bütün

hayatını böyle geçirmiş olsun, ölüm melekleri canını alır-

ken tüm yaşadıklarını geride bırakacaktır. İnsan eğer bu

zamanlarını Allah'ın varlığından gaflet içinde geçirdiyse o

gün, cahiliye toplumlarında "dünyayı doya doya, hakkıy-

la yaşamak" şeklinde ifade edilen bu hayatın, kendisine

kayıptan başka birşey getirmediğinin farkına varacaktır.

Rabbimizi ve hesap gününü unuttuğu için yaptığı her tür-

lü taşkınlığın pişmanlığını yaşayacaktır. Allah Kuran'da
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inkarcıların gaflet içindeyken, kendilerine gelen hatırlat-

malara verdikleri tepkileri şöyle bildirmektedir:

İnsanları sorgulama (zamanı) yaklaştı, kendileri

ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Rablerinden

kendilerine yeni bir hatırlatma gelmeyiversin,

bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar.

Onların kalpleri tutkuyla oyalanmadadır... (En-

biya Suresi, 1-3)

"Düşünmenin İnsana Zarar Vereceği"

Yanılgısı
Cahiliye toplumlarında "düşünmenin insana zarar

verdiği" şeklinde batıl bir inanış hakimdir. Bu büyük ya-

nılgı, aslında şeytanın, insanların Allah'ın ayetleri üzerin-

de düşünmelerini engellemek için kullandığı başka bir

taktiktir. Şeytan insanlara verdiği bu telkin sayesinde dü-

şünmenin onları zora sokacağı, yorulmalarına sebep ola-

cağı gibi bir telkinde bulunarak, onları Kuran'dan uzak

tutar. Hatta cahiliye toplumunda fazla düşünmenin insa-

nı delirteceğine inanılır. Bu inanç, şeytanın diğer oyunla-

rı gibi bir aldatmacadır. Aksine insan düşünmediğinde,

düşünmemesinden kaynaklanan akılsızlıklardan ötürü

pek çok sıkıntı yaşar.

Aynı şekilde insanların çoğu ölüm, ahiret gibi konu-

lar üzerinde düşünmenin de sorumluluklarını hatırlata-

cağını bildiklerinden, bu konuları da düşünmemeyi ken-

dilerince bir çözüm olarak görürler. Bu bakımdan dü-

şünmemek insanların kendi kendilerini kandırmak ve

gerçekleri görmezlikten gelmek için kullandıkları en yay-

gın yöntemlerden biridir. Ancak düşünmediklerinde so-

rumlulukların ortadan kalkacağı yönündeki inanç çok
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büyük bir yanılgı, büyük bir aldatmacadır. İnsan istese de

istemese de, düşünse de düşünmese de, sorumlulukla-

rında bir eksilme ya da farklılaşma olmayacaktır. Çünkü

Allah herkesi iman etmekle ve Kuran ahlakını yaşamak-

la sorumlu kılmıştır. Her insan dünya hayatında denen-

mektedir ve er ya da geç görmezden geldiği gerçeklerle

yüz yüze gelecektir. 

Düşünmemenin getirdiği sonuçlardan bir diğeri ise

bu kimselerin etraflarında gelişen olaylardan, ya da biz-

zat kendi tecrübelerinden ibret almamalarıdır. Allah'ın

insanların düşünüp davranışlarını düzeltmeleri için ya-

rattığı olaylar bu kimseler üzerinde hiçbir değişikliğe se-

bep olmaz. Dünyada her an meydana gelen tüm olayla-

rın tesadüf eseri geliştiğine kendilerini inandırarak, yaşa-

dıkları ibret verici olayların hikmetlerini takdir edemez-

ler. Allah inkarcıların bu özelliğinden şöyle bahsetmek-

tedir:

Görmüyorlar mı ki, gerçekten onlar her yıl, bir

veya iki defa belaya çarptırılıyorlar da sonra

tevbe etmiyorlar ve öğüt alıp (ders çıkarıp) dü-

şünmüyorlar. (Tevbe Suresi, 126) 

Oysa büyük felaketler, dünya hayatındaki şiddetli

belalar ve sıkıntılar insanları düşünmeye sevk edecek

çok önemli olaylardır. Fakat inkarcılar bu gibi olayları bir

tartışma konusu haline getirir, olayların tesadüflerin bir

eseri olduğunu dile getirmeye başlar ve bu şekilde dü-

şünmekten kaçarlar. Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi "...

Atalarımıza da (bazen) şiddetli sıkıntılar (bazen

de) refah ve genişlikler dokunmuştu..." (Araf Suresi,

95) der, ve gaflet içindeki yaşamlarına devam ederler.

Her belayı ve felaketi tesadüflerle, doğal nedenlerle
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açıklamaya çalışır, bunun bir hatırlatma olduğunu

unutmaya,  düşünmemeye çalışırlar. Başlarına gelen fela-

ketleri anlamazlıktan gelerek, "tesadüflerin yanılgısı, bü-

yük bir doğa olayı, zaten bekleniyordu, her toplumda

böyle olaylar olur, büyük bir şanssızlık" diyerek, kendi-

lerince bir açıklama getirirler. "Bu Allah'tan bizlere ge-

len bir uyarıydı" diyemez, böyle bir ihtimali dile getir-

mekten dahi çekinirler. İşte bu da şeytanın bir diğer tak-

tiğidir. 

Dünyada insanın başına gelen her türlü felaket, bela,

sıkıntı ya da ahiretteki azabı hatırlatan herhangi bir olay

Allah'ın insanlara lütuf olarak tanıdığı fırsatlardır. Allah

dünya hayatındaki bu sıkıntıların şiddetini belirli bir de-

recede tutarak, insanların Kendisinden korkup sakınma-

larını ve bu olaylardan ibret alarak, davranışlarını düzelt-

melerini istemektedir. Bir ayette Allah dünyevi azapların

hikmetini şöyle bildirmektedir:

Andolsun, Biz onlara belki (inkarcılıktan) dö-

nerler diye o büyük (uhrevi) azabdan önce, ya-

kın (dünyevi) azabtan da taddıracağız. Kendisi-

ne Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, yüz

çevirenden daha zalim kimdir?... (Secde Suresi,

21-22)

Allah bu vesileyle insanlara ölümün yakınlığını, insa-

nın her hareketinden sorumlu olduğunu, dolayısıyla

emir ve yasaklarını uygulamaları gerektiğini hatırlatmak-

tadır. Ancak inkarcılar, şiddetli kibirleri nedeniyle tüm

hatırlatmaları bir eğlence konusu haline getirir ve inkar-

larını daha da artırırlar. Nitekim kendilerine Allah'ın aza-

bından korkmalarını, Allah'ın ayetlerine uymalarını hatır-

latan elçilere "Eğer doğru söylüyorsanız, şu tehdit
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(ettiğiniz azab) ne zamanmış?" (Mülk Suresi, 25) şek-

linde meydan okuyan cevaplar verirler. Ya da "Andol-

sun, bu tehdit, bize ve bizden önceki atalarımıza

yapılmıştı; bu, geçmişlerin uydurma masallarından

başka bir şey değildir." (Mü'minun Suresi, 83) gibi ifa-

deler kullanarak çirkin bir cesaret gösterirler. Oysa Allah

Araf Suresi'nin 95. ayetinde bu çirkin davranışlarının kar-

şılığında bu kişilerin "kendileri hiç şuurunda değilken, kıs-

kıvrak yakalandıklarından" ve çok büyük bir azabı hak

ettiklerinden bahsetmektedir. Al-i İmran Suresi'nde in-

sanlar, o zorlu günde tüm insanların nasıl bir ruh halin-

de olacakları hakkında düşünmeye şöyle davet edilirler: 

Her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır buldu-

ğu ve her ne kötülük işlediyse onunla kendisi

arasında uzak bir mesafe olmasını istediği o gü-

nü (düşünün). Allah, sizi kendisinden sakındırır.

Allah, kullarına karşı şefkatli olandır. (Al-i İmran

Suresi, 30)

Şeytanın Emri: 

"Yaratılışın Delillerini Görmezden Gelin"
Kainattaki her bir ayrıntı, doğadaki ve canlılardaki

kusursuz sistemler son derece mükemmel bir düzene

sahiptir. İçinde yaşadığımız evrenin en büyüğünden en

küçüğüne kadar hangi parçasını incelersek inceleyelim,

her birinin bilinçli bir yaratılışın delillerini ortaya koydu-

ğunu görürüz. Asla şaşmayan bir düzen içinde yörünge-

lerinde ilerleyen gök cisimlerinden canlılığın devamı için

gerekli olan atmosferdeki gazların dengesine, insanın

yaşamını devam ettirebilmesi için özel olarak tasarlan-

mış bedeninden, her biri ayrı bir uzmanlık gerektiren
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hücre, protein, DNA, atom gibi en küçük parçalara ka-

dar genellemekle bitiremeyeceğimiz binlerce detay var-

dır. Tüm bunlar en mükemmel şekilde var edilmiştir ve

kusursuz bir şekilde varlığını sürdürmeye devam et-

mektedir. 

Ancak inkarcılar Allah'ın varlığına ve birliğine dair sa-

yısız delili görmezden gelir, canlıların varlığını başıboş

tesadüflerle açıklamaya çalışırlar. İnsanın vücudundaki

kusursuz tasarımı, doğadaki canlılardaki yaratılış mucize-

lerini, kirazın, çileğin, portakalın tadını, gülün, menekşe-

nin, hanımelinin kokusunu, kusursuz görünüşlerini, gök-

yüzündeki yıldızların, Ay'ın, Güneş'in benzersiz özellikle-

rini kör tesadüflere bağlar, yaratılış gerçeğini reddetmek

için her yönteme başvururlar. Bu kişilerin nihai iddiası,

kainattaki her bir ayrıntının milyonlarca yıl süren başı-

boş bir tesadüf sürecinin sonucunda, şuursuz atomların

biraraya gelmeleriyle meydana geldiğidir. Bu konuda

karşımızdaki en net örnekler evrim teorisini körü körü-

ne savunup, çevremizi saran milyonlarca yaratılış delilini

görmezden gelen evrimci bilim adamlarıdır. 

Hücrenin varlığından dahi haberdar olmayan, 19.

yüzyılda yaşamış Charles Darwin adında amatör bir bi-

yolog tarafından ortaya atılan bu teori, günümüz bilim-

sel gelişmeleri karşısında çok büyük bir hezimete uğra-

mıştır. Ancak bu teorinin en önemli özelliği dini inkar

eden materyalist ideolojilere hayat bulabilecekleri sözde

bilimsel bir zemin hazırlaması olmuştur. Bu nedenle de

evrim teorisi -bilim karşısındaki büyük yenilgisine rağ-

men- materyalist bilim adamları tarafından ayakta tutul-

maya çalışılmaktadır. Bu bilim adamları yaratılış gerçeği-

ni inkar etmek uğruna bilimin gerçeklerini görmezden
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gelmekte, delillere itibar etmemektedirler. Onları en

çok rahatsız eden, şey ise yaratılış gerçeğinin delilleriyle

ortaya konması ve evrim teorisinin açmazlarının, eksik-

lerinin ve hatalarının bilimsel kaynakların ışığında gözler

önüne serilmesidir. Evrimci bilim adamlarının evrim te-

orisine olan bağlılıkları artık bilimsel bir yaklaşımdan çık-

mış, fikri bir saplantı, körü körüne bir bağlılık halini al-

mıştır. 

Kuran'da kendilerine Allah'ın varlığının delilleri geti-

rildiği halde, atalarının dinine olan bağlılıkları nedeniyle

inkarda direnen kavimler örnek olarak verilmektedir.

Her türlü delile rağmen inanmamakta direnmeleri in-

karcıların ortak bir karakteri ve özelliğidir. Allah Ku-

ran'da inkarcıların bu yönlerini pek çok ayetle haber

vermektedir: 

Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri ken-

dilerine apaçık deliller getirdiği halde, zulmet-

tikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma

uğrattık... (Yunus Suresi, 13)

Günümüzde yaratılışı inkar edenler de yukarıdaki

ayette haber verilen önceki nesiller gibi iman etmekte

direnmektedirler. Bu kişiler apaçık bilimsel delillere rağ-

men, evrenin ve tüm canlıların tesadüfler sonucu mey-

dana geldiğini, tesadüf eseri yaşadıkları bir dünyada hiç

kimseye karşı bir sorumluluklarının olmayacağını iddia

edebilmekte ve Kuran'dan yüz çevirmektedirler. İnançlı

insanlar çevrelerindeki her yaratılış delilini hayranlıkla

ve dikkatle izlerken, Allah'ın yaratışındaki ihtişam karşı-

sında her gün hayranlıkları kat kat artarken, diğerleri bu

delilleri göremeyecek kadar körleşmişlerdir. Kuşkusuz

bu, söz konusu insanların vicdanlarının körelmesinin ve
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Allah'ın hak kitabından uzaklaşmalarının bir sonucudur.

İnsanların gerçekleri görmezlikten gelmelerinin ar-

dında yatan gizli neden ise, onların inkar etmeleri için

çok ciddi bir çaba içinde olan şeytandır.

Kuran'da, "Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten

gelirse, Biz bir şeytana onun 'üzerini kabukla bağ-

lattırırız'; artık bu, onun bir yakın dostudur. Ger-

çekten bunlar (bu şeytanlar), onları yoldan alıko-

yarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten hidayette

olduklarını sanırlar" (Zuhruf Suresi, 36-37) ayetlerin-

de de bildirildiği gibi şeytan bu insanları doğru yoldan

alıkoymaktadır. Allah'ın kusursuz plan ve tasarımı her

yeri kaplamışken, şeytan inkar edenleri gerçeklerden

uzaklaştırmakta, dünyevi meşgalelerle oyalayarak onla-

rın bu delilleri görmezden gelmelerine neden olmakta-

dır. 

Şeytanın oyununa kapılan bu insanlar, kendilerine

hakkı söyleyen insanlara şiddetle karşı çıkmaktadırlar.

Bu durum onların iman edenlere karşı öfkelenmelerine,

kin ve nefret duymalarına neden olmaktadır. İnkarcıların

Allah'ın varlığına dair delillerin kendilerine gösterilme-

sinden ve anlatılmasından duydukları rahatsızlığı Allah

bir ayette şöyle bildirmiştir:

... Elçileri onlara apaçık delillerle gelmişlerdi de,

ellerini ağızlarına götürüp (öfkelerinden ısırdı-

lar) ve dediler ki: "Tartışmasız, biz sizin kendi-

siyle gönderildiğiniz şeyleri inkar ettik... (İbra-

him Suresi, 9)

Bu konuyu önemli kılan asıl sebep, inkar edenlerin

gerçekleri -Allah'ın varlığına dair delilleri ve Kuran'ın hak

kitap olduğunu- kasıtlı olarak görmezden gelmeleridir.
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Bu kimseler bu gerçekleri bile bile inkar eder, düşünmek

istemezler. Allah'ın "… Oysa onlardan bir bölümü

Allah'ın sözünü işitiyor, (iyice algılayıp) akıl erdir-

dikten sonra, bile bile değiştiriyorlardı." (Bakara Su-

resi, 75) ayetinde bildirdiği gibi akıl erdirmekte, ama in-

kar etmektedirler. Çünkü yaratılış gerçeğini fark etmek,

Allah'ın eşsiz sanatını takdir edebilmek için uzun uzun

düşünmeye, saatlerce  araştırmaya ya da okumaya gerek

yoktur. İnsan vicdanının sesini dinleyip, samimi bir kalple

biraz dikkat sarf ettiği, birkaç saniye düşündüğü takdirde

yaratılış gerçeğini kabul edecektir. Yapması gereken tek

şey vicdanının sesine kulak vermesi ve şeytanın yöntem-

lerine karşı dikkatli olmasıdır. 

Şeytanın Emri: "Büyüklenin"

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerin, O'nun emir

ve yasaklarına itaat etmeyenlerin ortak özelliklerinden

biri de ''kibir ve kendi aklını beğenme''dir. Şeytan insan-

lara büyüklenme hissi vererek insanları Allah'a teslim ol-

maktan, Kuran ayetlerini dinlemekten alıkoyar. 

Allah'ın "Ona ayetlerimiz okunduğunda, sanki

işitmiyormuş ve kulaklarında bir ağırlık varmış gibi,

büyüklük taslayarak (müstekbirce) sırtını çevirir.

Artık sen ona acı bir azap ile müjde ver." (Lokman

Suresi, 7) ayetiyle bildirdiği gibi insanlar enaniyetleri ne-

deniyle ayetlerden yüz çevirir. 

Şeytan insanlara şiddetli bir büyüklenme duygusu

vererek, herşeyi en doğru ve eksiksiz şekilde kendisinin

bildiğine inandırır. Bu nedenle de kişi çevresinden gelen

hatırlatmalara, tavsiye ve eleştirilere açık olmaz, bunla-

ra alayla ve kibirle karşılık verir. Hiç kimseyi ya da hiç-
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bir şeyi yol gösterici tanımadığı gibi, sadece kendi inan-

cından vazgeçmemek uğruna yanlış olduğunu gördüğü

şeylerden dahi vazgeçemez. Kendi fikrinin bazı eksiklik-

leri, hatalı yönleri olduğundan biraz olsun şüphe etse

dahi doğruyu görebilecekken, hiçbir konuda ikna edile-

meyen, inatçı, sabit fikirli ve kuralcı bir karaktere sahip

olur. 

Bu nedenle de kendine yapılan daveti samimiyetle

değerlendirmez, yanlış anlar, iman edenlerin bu davetle

kendine karşı bir üstünlük sağlamak peşinde olduğunu

düşünürek kendini kandırır. İman edenlerin hiçbir karşı-

lık beklemeden, sadece Allah'ın rızası için insanlara Ku-

ran ahlakını anlattıklarına bir türlü inanmak istemez. İn-

karcıların bu genel kanaatine, geçmiş kavimlerin önde

gelenleri ile ilgili bir ayette şöyle dikkat çekilmektedir:

Bunun üzerine, kavminden inkara sapmış önde

gelenler dediler ki: "Bu, sizin benzeriniz olan bir

beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük

elde etmek istiyor. Eğer Allah (öne sürdükleri-

ni) dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirir-

di. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işit-

miş değiliz." (Müminun Suresi, 24)

Ancak unutulmamalıdır ki kibir ve büyüklenmenin

kişiye verdiği kayıplar çok büyüktür. Boş bir gurur sava-

şı veren inkarcılar öncelikle doğruyu yanlıştan ayırt et-

me ve yapmakta oldukları yanlışlardan dönme, kendile-

rini ıslah etme gibi çok önemli bir fırsatı kaybetmiş olur-

lar. Kendilerinde bir hata olabileceğini asla kabul etme-

dikleri için, eksikliklerini giderme, kendilerini geliştirme

imkanları da olmaz. Çünkü her türlü davete daha baştan

kapıyı kapatmışlardır. Hatırlatılanların kendi yararlarına
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olup olmadığını değerlendirmeyi bile düşünmezler. Ken-

di fikirlerinin, düşüncelerinin ve inançlarının doğrulu-

ğundan o kadar emindirler ki, kendilerinden daha akıllı

bir kişinin olabileceğine ihtimal dahi vermezler. Dolayı-

sıyla kendi fikirleri, teşhisleri, yöntemleri üzerinde kim-

seyi, kısacası kendileri dışında hiçbir otoriteyi tanımaz-

lar. Büyüklük gururunun kişiyi Allah'a karşı isyana sürük-

leyebileceğini, Allah bir ayetinde şöyle haber verir:

Ona: "Allah'tan kork" denildiğinde, büyüklük

gururu onu günaha sürükler, kuşatır… (Bakara

Suresi, 206)

Nitekim geçmişte Firavun da Hz. Musa'nın peygam-

berlik makamını ve onun Allah'a boyun eğmesi yönün-

deki tekliflerini gururuna yedirememiş ve kendisinin

böyle bir makama gerek güç gerekse maddi imkanlar ba-

kımından daha çok layık olduğunu düşünmüştür. Boş bir

büyüklenme içine girerek Allah'a başkaldırmış, kendisine

anlatılanları dinlememiş, kibiri nedeniyle Allah'ın ayetle-

rinden yüz çevirmiştir. Aynı şekilde kavmine de Allah'ın

ayetlerinden yüz çevirmeleri yönünde baskı uygulamış-

tır. Taha Suresi'nde Firavun'un kavmine şu şekilde ses-

lendiği bildirilir:

(Firavun) Dedi ki: "Ben size izin vermeden ön-

ce O'na inandınız öyle mi? Şüphesiz o, size bü-

yüyü öğreten büyüğünüzdür. O halde ben de si-

zin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak kese-

ceğim ve sizi hurma dallarında sallandıracağım.

Siz de elbette, hangimizin azabı daha şiddetliy-

miş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız."

(Taha Suresi, 71)

Kibir ve gururundan kaynaklanan zorbalığıyla ve zu-
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lümleriyle anılan Firavun da bu bakımdan şeytanın tam

etkisi altına girmiş, onun emirlerini eksiksizce uygulamış

bir kişiydi. Onun bu azgın karakterini Allah "ölçüyü ta-

şıran bir mütekebbirdi" (Duhan Suresi, 31) ayetiyle

haber vermiştir. 

İnsana bu müstekbir ahlakı emreden şeytandır. An-

cak şeytan insanların "büyüklenin!" şeklindeki emrine

itaat etmelerini yeterli görmez. Onun isteği kendi yan-

daşlarının da onunla birlikte Allah'a karşı isyan içinde ol-

malarıdır. Bir ayette Allah şeytanın gerçek hedefini şöy-

le haber verir:

Dedi ki: "Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık,

andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana baş-

kaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip-çekici

göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kış-

kırtıp-saptıracağım." (Hicr Suresi, 39)

Nitekim şeytan, bu amacına ulaşabilmek için isyan

etmeyi iman etmeyenlerin gözünde güzel göstermeye

çalışır. Bu sebeple inkarcılar kendilerini Allah'ın emir ve

yasaklarına uymaya çağıran müminlere karşı da son de-

rece asi tavırlar sergiler ve bilgilerinin eksik olabileceği-

ne ihtimal vermezler. Yapılan daveti dinlemez, Kuran

ayetlerine kulak vermez, büyüklenerek sırt çevirirler.

Kuran'da Allah Hz. Musa'nın tebliğine Firavun'un aza-

metle karşılık vermesinden şöyle bahsetmektedir:

(Musa) Ona büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o,

yalanladı ve isyan etti. Sonra (karşı yönde) çaba

harcayıp sırtını döndü. Sonunda (yardımcı güç-

lerini) topladı, seslendi; dedi ki: "Sizin en yüce

rabbiniz benim." (Naziat Suresi, 20-24)

Kısacası inkarcılar her yönden en üstün olanın

Kuran’› Dinlemeyenlerin Gizli Lideri:fieytan 65



KURAN’I D‹NLEMEYENLER

kendileri olduğuna inanmak isterler. Firavun örneğinde

de görüldüğü gibi kendilerinin aciz bir kul olduklarını ka-

bul etmeyi gururlarına bir türlü yediremezler. Terk ede-

medikleri bu kibir duygusu da onları isyana sürükler.

Hatta "Ayetlerimiz onlara, gözler önünde sergilen-

miş olarak gelince... Vicdanları kabul ettiği halde,

zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar etti-

ler..." (Neml Suresi, 13-14) ayetlerinde olduğu gibi

Allah'ın varlığını delilleriyle görseler bile şeytanın kışkırt-

malarıyla inkarlarında ısrar ederler. Şüphesiz dünyada

Allah'a başkaldırarak şeytanın emirlerine uyanlar, bu ta-

vırlarının karşılığı olarak ahirette zillete düşüp, hesap ve-

receklerdir:

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı bü-

yüklenenler, işte onlar ateşin arkadaşlarıdır; on-

da sonsuzca kalacaklardır. Öyleyse, Allah'a kar-

şı yalan uydurup iftira düzenden veya ayetlerini

yalanlayanlardan daha zalim kimdir?... (Araf Su-

resi, 36-37)

Şeytanın Emri: "Dinlemeyin"

Şeytan doğrunun ve iyinin duyulmasına asla taraftar

değildir. Çünkü Kuran'ı duyan ve dinleyen bir kişi vicda-

nının sesine uyarak, iyilerin yanına geçebilir; hakkı uygu-

lamaya, yaşamaya ve yaşatmaya başlayabilir. İşte bu yüz-

den şeytan öncelikle taraftarlarını Kuran'dan, dolayısıyla

da Kuran'ı tebliğ eden Müslümanlardan uzak tutmaya

çalışır. Allah insanları güzel ve doğru olanı yapmaya,

Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak nimet içinde yaşam

sürmeye davet ederken, insanların çoğu şeytanın emir-
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lerine uyarak kendilerine anlatılanı duymamak için elle-

rinden gelen herşeyi yaparlar. Allah, "İnkar edenler

dediler ki: 'Bu Kuran'ı dinlemeyin ve onda (okunur-

ken) yaygaralar koparın. Belki üstün gelirsiniz'."

(Fussilet Suresi, 26) ayetiyle bu kimselerin nasıl bir yak-

laşım içinde olduklarını bildirmiştir. 

İnkar edenler Kuran'ı dinlememek için çeşitli dema-

goji yöntemlerine başvurur, yüksek sesle üstün gelmeye

çaba harcar, konuyu değiştirmeye çalışır, saldırgan bir

üslupla ayetlerin okunmasını engellemeye gayret eder-

ler. Bu yöntemler işe yaramazsa, bu kez iman edenleri

susturmak için şiddete, tehdite ve türlü baskı yöntemle-

rine başvurabilirler. Bunları yapmalarının nedeni ise duy-

dukları gerçeklerden etkileneceklerinden, vicdanlarının

harekete geçeceğinden ve bazı düşüncelerinin ne kadar

hatalı olduğunu fark edeceklerinden korkmalarıdır. Bu

korkularını onların yüz ifadelerinden, tavırlarından, Ku-

ran ayetleri okunurken ve yaratılış gerçeği anlatılırken

bir anda paniğe kapılmalarından hemen anlamak müm-

kündür. 

Kuran'da insanlara rahmet ve müjde olacak, onların

dünya ve ahiret hayatlarında kurtuluşlarını sağlayacak

her türlü bilgi sahip olmasına karşın, inkarcıların hakkı

dinlemekten kaçacaklarını bildiren ayetlerden birkaçı

şöyledir:

"Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimler-

de, birer birer) 'fasıllar halinde açıklanmış'

Arapça Kur'an (veya okunan) kitaptır; Bir müj-

de verici ve bir uyarıcı olarak. Ama çoğu yüz çe-

virdiler. Artık onlar dinlemezler. (Fussilet Suresi,

3-4)

Kuran’› Dinlemeyenlerin Gizli Lideri:fieytan 67



KURAN’I D‹NLEMEYENLER

Onlara: "Önünüzde ve arkanızda olandan sakı-

nın, belki esirgenirsiniz" denildiğinde, (dinleme-

yip inkara devam ederler). Onlara, Rablerinin

ayetlerinden bir ayet gelmeyi görsün, mutlaka

ondan yüz çevirirler. (Yasin Suresi, 45-46)

Kuran'da bu konuda Hz. Nuh'un kavmi örnek olarak

verilmektedir. Kavimlerine Allah'ı tek İlah edinmelerini,

güzel ahlakı yaşamalarını öğütleyen tüm peygamberler

gibi Hz. Nuh da kavminin direnişiyle karşılaşmıştır:

Dedi ki: "Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve

gündüz davet edip durdum. Fakat davet et-

mem, bir kaçıştan başkasını artırmadı. Doğrusu

ben, onları bağışlaman için her davet edişimde,

onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtüle-

rini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça

büyüklük gösterip-direttiler." (Nuh Suresi, 5-7)

Ayette de bildirildiği gibi Hz. Nuh kavmini türlü şe-

killerde Allah'a iman etmeye davet etmiş, ancak kavmi

onun anlattıklarını dinlememek için her yolu denemiştir.

Ancak burada önemle vurgulanması gereken bir nokta

vardır. Elçilerin bu davetlerinden yüz çevirenler ve

Allah'ın vahyini dinlememek için kulaklarını tıkayanlar,

bunu ön yargıları ve şeytanın güçlü telkinleri nedeniyle

yapmaktadırlar. Çünkü inkar edenler, daha tek bir keli-

me dahi dinlemeden, elçilere indirilen kutsal kitapları

okumadan, anlatılanlara bir anda karşı çıkarlar. Allah

Kehf Suresi'nin 101. ayetinde inkarcıların "Kuran'ı din-

lemeye katlanamadıklarını" bildirir. Bu insanlar,

inançsızlıktan vazgeçmemeye şartlanmış oldukları için,

"zaten dinlesem de vazgeçmeyeceğim" diyerek daha en

başından yüz çevirirler. 
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Oysa böyle bir durumda mantıklı olan, yapılan dave-

ti dinlemek, anlatılanlar hakkında detaylı bilgi edinmek,

Allah'ın hak kitabını dikkatlice okumak olmalıdır. Ancak

inkar edenler şeytanın "dinlemeyin!" şeklindeki emrine

uyar ve daha en başta yüz çevirirler. Çünkü şeytan çok

iyi bilmektedir ki, eğer insanlar Kuran'ı samimi bir kalp-

le dinlerlerse üzerlerindeki gaflet hali kalkacak ve açık

bir şuurla Kuran'da bildirilen gerçeklerin farkına vara-

caklardır. İşte bu nedenle şeytan şiddetle insanların Ku-

ran'ı dinlemesini engellemeye çalışmaktadır. 

Onun bu tuzağına düşüp, Kuran'ı dinlememek için

kulaklarını tıkayanlar bilmelidirler ki, hesap günü kitapla-

rı sol yanlarından verildiğinde çok büyük bir pişmanlık

yaşayacaklardır. O gün şeytanın fırkasının tek istediği

şey ise ölümün herşeyi kesip bitirmesi olacaktır:

Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: "Bana

keşke kitabım verilmeseydi. Hesabımı hiç bil-

meseydim. Keşke o (ölüm herşeyi) kesip bitir-

seydi. Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı.

Güç ve kudretim yok olup gitti." (Allah buyruk

verir:) "Onu tutuklayın, hemen bağlayın. Sonra

çılgın alevlerin içine atın. Daha sonra onu, uzun-

luğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup gönde-

rin. Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyor-

du. Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı.

Bundan dolayı bugün, kendisine hiçbir sıcak

dost yoktur. İrin ve kan karışımından başka bir

yemek yoktur. Bunu da, hata edenlerden başka-

sı yemez." (Hakka Suresi, 25-37)
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Şeytanın Emri: "İman Edenlere 

Yaklaşmayın, Uzak Durun"
Şeytanın insanların Kuran'da anlatılan gerçekleri din-

lemelerine, okuyup öğrenmelerine engel olabilmek

amacıyla verdiği bir diğer emir ise ''yaklaşmayın, uzak

durun'' şeklindedir. Bunun için kendisine tabi olanları,

Kuran'ı okuyan, hatırlatan, yaşayan ve Kuran'a davet

eden kimselerden uzak tutmaya çalışır. Onlarla birlikte

olmanın kendi fırkası üzerinde çok olumsuz bir etkisi

olacağına inanır. Çünkü iman edenler Allah'a olan güçlü

teslimiyetleri nedeniyle her hareketleriyle, her tavırla-

rıyla ve her konuşmalarıyla insanlara Allah'ı hatırlatır,

güzel ahlaklarıyla çevrelerinde olumlu bir etki yaratırlar.

Müminlerle birlikte olan insanlar isteseler de istemese-

ler de bu olumlu halden etkilenirler ve İslam'a karşı

kalpleri ısınır. Oysa bu, şeytanın en istemediği şeydir. Bu

nedenle de inkar edenlere iman edenlerden uzak dur-

malarını, onlarla herhangi bir bağlantıya girmemelerini

emreder. Hatta iman edenlere karşı ters, saldırgan, alay-

cı bir tavır sergilemelerini ister, çünkü böylece araların-

da olumlu bir ilişkinin oluşma ihtimalini azaltmış olur. 

Şeytanın bu güçlü telkini nedeniyle inkar edenler

Allah'a iman eden kişilerden uzak durmaya özen göste-

rirler. Bir kişinin iman ettiğini, Allah için yaşadığını bilme-

leri inkarcıların bu kişiden uzaklaşmaları ya da ona karşı

kin duymaları için yeterli olur. Çünkü müminler, hatırlat-

tıkları gerçekler nedeniyle inkarcıların din ahlakından

uzak yaşamları için manevi bir tehlike konumundadırlar.

Kuran'da inkarcıların, Allah'ın ayetlerini zikreden ya da

hatırlatan müminlere karşı tavırları şu şekilde tarif edilir: 

O inkar edenler, zikri (Kuran'ı) işittikleri za-
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man, seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi.

"O, gerçekten bir delidir" diyorlar. Oysa o

(Kur'an), alemlere bir zikr (öğüt, hatırlatma,

hüküm ve üstün bir şeref)den başka bir şey de-

ğildir. (Kalem Suresi, 51-52)

Onlara karşı apaçık olan ayetlerimiz okunduğu

zaman, sen o inkar edenlerin yüzlerindeki 'red

ve inkarı' tanıyabilirsin. Neredeyse, kendilerine

karşı ayetlerimizi okuyanın üzerine çullanıvere-

cekler… (Hac Suresi, 72)

Ayetlerde inkar edenlerin iman edenlere karşı kinle-

ri, şiddetli düşmanlıkları belirtilmekte ve bunun tek ne-

deninin de  Allah'ın ayetlerinin okunması olduğu bildiril-

mektedir. 

İnkarcıların amaçlarından biri de kendileri gibi diğer

insanları da din ahlakından uzak tutmak, doğru yoldan

saptırmaktır. Bu nedenle de iman edenlere karşı bir sem-

pati besleyen, onlarla görüşmek ve fikirlerini dinlemek is-

teyen kişileri engellemek için ellerinden geleni yapar, uzak

tutmak için gayret gösterirler. Böylelikle Allah'ı ve O'nun

ayetlerini hatırlatacak, ölümün yakınlığı üzerinde düşün-

melerini söyleyecek, hesap günü ile uyarıp korkutacak ve

vicdanlarını harekete geçirecek birilerinin çevrelerinde

bulunmasını engellemiş olurlar. Herkes kendileri gibi ol-

duğunda ise Kuran ayetlerinden kaçarak, yaratılış amaçla-

rını düşünmeden yaşamaları daha kolay olacaktır.

İnkarcıların nihai hedefleri iftiralarla, baskılarla iman

edenleri toplumdan uzak tutmak, tüm ilişkilerini kes-

mektir. Çünkü bu, onların insanları hakka davet etmele-

rini engellemenin en kesin çözümüdür. Bu konuda Ku-

ran'da verilen örneklerden biri Kehf Ehli'dir. 
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İman sahibi bir grup genç olarak tarif edilen bu kişi-

ler, inkarcı kavimlerinin şiddetli baskıları nedeniyle bir

mağaraya sığınmak zorunda kalmışlardır. Kehf Sure-

si'nde bu kişilerle ilgili olarak şu şekilde bildirilir:

Onların kalpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı)

rabtetmiştik; (Krala karşı) Kıyam ettiklerinde

demişlerdi ki: "Bizim Rabbimiz, göklerin ve ye-

rin Rabbidir; ilah olarak biz O'ndan başkasına

kesinlikle tapmayız, (eğer tersini) söyleyecek

olursak, andolsun, gerçeğin dışına çıkarız."

"Şunlar, bizim kavmimizdir; O'ndan başkasını

ilahlar edindiler, onlara apaçık bir delil getirme-

leri gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karşı ya-

lan uydurup iftira düzenden daha zalim kim-

dir?" (İçlerinden biri demişti ki:) "Madem ki siz

onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ko-

pup-ayrıldınız, o halde, (dağlara çekilip) mağa-

raya sığının da Rabbiniz size rahmetinden (bol-

ca bir miktarını) yaysın ve işinizden size bir ya-

rar kolaylaştırsın." (Kehf Suresi, 14-16)

Bunun yanı sıra inkar edenler tarih boyunca pey-

gamberlerin de toplum tarafından destek görmelerini

engellemek için türlü iftira ve baskılara yeltenmişlerdir.

Bu iftiraların tek nedeni insanların onlardan kaçmalarını,

uzaklaşmalarını sağlamaktır. Ancak inkarcılar -aynı Hz.

Nuh'un kavmine olduğu gibi- bu yaptıklarından ötürü sa-

dece kendilerini hüsrana uğratmaktadırlar:

Onlar, hem ondan alıkoyarlar, hem kendileri

kaçarlar. Onlar, yalnızca kendi nefislerinden

başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda de-

ğildirler. (En'am Suresi, 26) 
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Şeytanın Emri: "Kuran Ahlakını Anlatan

Kitapları Okumayın, Okutmayın"
Tarih boyunca inkarcılar, insanların iman etmelerine

engel olmak, iman edenleri ise inançlarından koparmak

amacıyla çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. Bu yön-

temlerin başlıcalarından biri ise, insanları, din ahlakı ko-

nusunda bilgilendirecek, güzel ahlakı öğretecek kitaplar-

dan uzak tutmaya çalışmaktır. Nitekim bu amaçla sayısız

kitap yakılmış, tahrip edilmiş ya da kitapların basımı ve

yayılması engellenmiştir. Özellikle de günümüzde komü-

nist ve materyalist yönetimler insanlara Allah'ın varlığı-

nın delillerini göstermeyi hedefleyen ve Kuran ahlakını

anlatan kitapların okunmasını, okutulmasını baskılarla,

komplolarla, iftiralarla engellemeye çalışmışlardır.

Yaratılış gerçeğini ve Kuran hakikatlerini anlatan ki-

tapları bilinçli olarak zararlı ve bilim dışı olarak lanse

edip, insanları Allah'a iman etmeye davet eden kişilerin

toplum içindeki saygınlıklarını zedelemeye çalışmışlardır. 

Aslında tüm bunlar, şeytanın, insanların Allah'ı inkar

etmeleri için uygun bir zemin hazırlama amacıyla yaptır-

dığı çalışmalardır. Bir kısım dinden uzak çevreler de şey-

tanın insanların okuyup öğrenmelerine, muhakeme edip

gerçekleri bilmelerine engel olma yönündeki bu hedefi-

ne aracı olurlar. Bu uygulamalar Rusya, Çin gibi komü-

nist ülkelerde açıkça yapılırken, materyalist bir hayat an-

layışına sahip yönetimlerce de teşvik edilmiş, yaygın bir
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şekilde uygulanmıştır. Çin yönetiminin Doğu Türkistan

halkının Müslüman kimliklerini kaybetmeleri için, Kuran

ve Kuran'ı anlatan kitaplar okunmasını yasaklaması buna

önemli bir örnektir. 

Sonuç olarak inkarcılar yaratılışa dair kitapları başka-

larına okutmadıkları gibi kendileri de bu kitaplardan

uzak dururlar. Çünkü Allah'ı ve din ahlakını anlatan

eserleri okuduklarında kendi felsefelerinden şüpheye

düşmekten, savundukları fikirlere olan inançlarını yitir-

mekten korkarlar. Bu sebeple komünist lider Lenin'in

seneler evvel "insanın kendini dine kaptırmaması için

dinden uzak durması gerektiği" yönünde verdiği öğütle-

ri, kendisinden sonra gelen inkarcılar da birbirlerine va-

siyet ederek titizlikle uygulamaktadırlar.

Üzerine hayatlarını kurdukları dinsiz felsefelerini yi-

tirmek, Allah'ın varlığını ve herşeyi O'nun yarattığı ger-

çeğini kabul etmek durumunda kalmak bu insanlar için

adeta bir kabus haline gelmiştir. Bu nedenle kendilerin-

den önceki kavimler gibi, Allah'a teslim olmaktan şiddet-

le kaçmakta, Allah'ın bir lütuf olarak kendilerine gönder-

diği hak kitaptan faydalanamamaktadırlar. Ancak bu ka-

çış, onlara kayıptan başka bir şey artırmayacaktır. 

Şeytanın Emri: "Alay Edin"

İnkarcıların Kuran'ı dinlememek için en sık başvur-

dukları yöntemler arasında, Allah'ın ayetleriyle ve mü-

minlerle alay etmeleri yer alır. Allah, inkarcıların birbir-

lerine adeta vasiyet   ettikleri bu ahlak bozukluğunu bir

ayetinde şöyle bildirir:

Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelme-

yiversin, mutlaka ondan yüz çevirirler. Kendile-
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rine hak gelince, onu yalanladılar; fakat alaya al-

dıklarının haberleri onlara gelecektir. (Enam Su-

resi, 4-5)

Bir başka ayette ise şu şekilde belirtilmektedir:

Fakat onlara ayetlerimizle geldiği zaman, bir de

ne görsün, onlar bunlara (alay edip) gülüyorlar.

(Zuhruf Suresi, 47) 

Alay etmelerinin altında yatan en önemli neden ise

anlatılanları dinlemek istememeleridir. Çünkü bu ger-

çeklere kulak verdiklerinde vicdanlarının harekete geçe-

ceğinden, ahiretin varlığının, ölümün ve dünya hayatın-

daki sorumluluklarının akıllarına geleceğinden korkarlar.

Bu nedenle de Allah'ın elçileri vasıtasıyla indirdiği dinler-

le alay etmek kastıyla bu konularda kendilerince karika-

türler çizer, mizahi yazılar yazar, bununla neşe bulmaya

ve Kuran'da bildirilen gerçekleri unutmaya çalışırlar. 

İnkar edenlerin bu alaycı üslubu, şeytanın fırkasında

birbirlerine karşı derin bir saygı ve hayranlık meydana

getirir. Alaycılığı bir meziyet olarak gördüklerinden, bu-

nu yapan kişiye saygı duyar, özenirler. Bu yaptıklarından

dolayı iman edenlerin zarar göreceklerini ve moral çö-

küntüsüne gireceklerini düşünmeleri ise en büyük yanıl-

gılarıdır. İnananların bu duruma olan bakış açısını kesin-

likle kavrayamazlar. Çünkü onlar, alayı bir güç gösterisi

ve üstünlük olarak algılarlar. Halbuki alay çaresizliğin ve

güçsüzlüğün alametidir. Alay, fikri bir açıklaması, karşı-

sındaki fikre karşı getirebilecek bir delili olmayan kişile-

rin bu zayıflıklarını ve komplekslerini gizlemek için kul-

landıkları cahilce bir yöntemdir. Kuran'da bu konuya

özellikle dikkat çekildiği için alayın dine inanmayanların,

inananlara karşı bir yöntemi olduğunu bilen Müslümanlar
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bu tavrı ibadet hazzı ile karşılarlar. Fakat alay eden bir

kimse bunu bilmediği için, yaptığının çok etkili olduğunu

düşünür. Aynı şey kendisine yapıldığında kendinde oluş-

turacağı etkiyi düşünüp, karşı tarafın da olumsuz bir şe-

kilde etkilendiğinden emin olur.

İnkarcılar günümüzde de Kuran ayetleri ve iman

edenler hakkında alaylı tartışmalara dalarak, dini esprile-

rine ve fıkralarına konu edinerek inkarlarının bir üstün-

lük olduğu havasını vermeye çalışırlar. Alayla kendi in-

karlarını haklı göstermeye çalışan bu kişiler, Allah'ın

"(Asıl) Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde

şaşkınca dolaşmalarına (belli bir) süre tanır" (Baka-

ra Suresi, 15) ayetiyle de belirttiği gibi, ancak kısa bir sü-

re bu alaylarını devam ettirebileceklerdir. Ancak ölüm

gelip çattığı zaman "… alay konusu edindikleri şey de

kendilerini çepeçevre kuşatmıştır." (Zümer Suresi,

48) ayetine uygun bir ortamla karşılaşacaklardır. 

Allah Kuran ayetleriyle alay edenlerin cehennem

azabı karşısındaki durumlarını Kuran'da şu şekilde tarif

etmektedir:

Hayır, sen (bu muhteşem yaratışa ve onların in-

karına) şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duru-

yorlar. 

Kendilerine öğüt verildiğinde, öğüt almıyorlar. 

Bir ayet (mucize) gördüklerinde de, alay konu-

su edinip eğleniyorlar. 

"Bu, açıkca bir büyüden başkası değildir" dedi-

ler. 

"Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuzda

mı, gerçekten biz mi diriltilecekmişiz?" 
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"Veya önceki atalarımız da mı? "

De ki: "Evet, üstelik boyun bükmüş kimseler

olarak (diriltileceksiniz).

"İşte o, yalnızca bir tek çığlıktan ibarettir; artık

kendileri (diriltilmiş olarak) bakıp duruyorlar. 

Derler ki: "Eyvahlar bize; bu, din günüdür." 

"Bu, sizin yalanladığınız (mü'mini kafirden, hak-

lıyı haksızdan) ayırma günüdür." (Saffat Suresi,

12-21)

Şeytanın Emri: "Çoğunluğa Uyun"
İnsanların Kuran'da bildirilen gerçeklerden gaflet

içinde olmalarının ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri-

nin en önemli nedenlerinden biri de şeytanın onları "in-

kar eden insanların çokluğuyla" kandırmasıdır. İnsanların

büyük bir bölümünün Allah'ı inkar etmesi, yaratılış ger-

çeğinden kaçması ve Kuran ahlakına uygun olmayan bir

hayat yaşaması, kendi hayatını toplumdaki genel kabulle-

re göre ayarlayan bir insan için çok büyük bir kaçış nok-

tasıdır. Bu nedenle de kendisine sorulan her soruya

"herkes o şekilde yapıyor, onlar da inkar ediyor, onlar-

dan bu şekilde gördüm!" şeklindeki kalıplaşmış cevaplar

verir. İçinde bulunduğu durum nedeniyle de bağımsız ve

hür düşünmesi neredeyse imkansız hale gelir. 

Bu insanlar, düşünmeden, hayatın akışına kapılarak,

ezbere yaşadıklarından "ben neden bunları yapıyorum,

neden bu insanlarla beraberim, neden bu kişiyi izliyo-

rum, neden düşünmeden hareket ediyorum?" gibi soru-

ları kendilerine sormazlar. Akıl ve vicdanlarını kullanma

ihtiyacı duymadan, içinde bulundukları topluluğun doğru
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veya yanlışlarını olduğu gibi benimser, onların yaşam bi-

çimleri içinde sürüklenirler. Bu inançlarına gösterebile-

cekleri tek mazeret ise içinde yaşadıkları toplumun ge-

nel kabulleridir.

Allah'ın ayetlerinden yüz çevirerek, kendi bozuk

mantık ve düşünce yapılarını yol gösterici edinmeleri,

onların "kalabalığın gücü olduğu" gibi batıl bir inanca ka-

pılmalarına sebep olur. Bu yanılgılarının doğal bir sonu-

cu olarak, içinde yaşadıkları ya da bağlı oldukları toplu-

luk ne kadar fazla sayıda ise üzerlerindeki yaptırım gücü

de o derece kuvvetli olur. Kalabalık bir toplulukla birlik-

te hareket eden kişilerin de doğal olarak müstakil düşü-

nüp, karar vermeleri o derece güçleşir. Birbirlerinin iz-

ni, onayı olmaksızın hareket etmekten çekinirler. "Ço-

ğunluğa uyma" psikolojileri yüzünden, hakkı, doğruyu

bilseler bile, bunu açıklamaktan çekinerek samimi kana-

atlerini gizlerler. 

Bu konuda en sık rastladığımız örneklerden biri dün-

ya çapında evrim teorisini savunan materyalist bilim

adamlarıdır. Evrime inananlar "yıllardan beri savunuldu-

ğuna göre bu doğrudur" diye düşünür, "bu kadar insan

evrime inanıyorsa, benim de inanmam gerekir" düşün-

cesinden yola çıkar ve "herkes bilimsel gerçekleri gör-

mezden geliyorsa, herhalde benim de öyle yapmam ge-

rekir" sonucuna varırlar. Böylece toplu halde evrim te-

orisini –herşeye rağmen ve körü körüne- savunmayı

kendilerine bir görev edinirler. 

Bu çevrelerin Allah'ın varlığını inkar edebilmek için

öne sürdükleri senaryoların dayanak noktası "herkes

inanıyorsa doğrudur" şeklindedir. Öyle ki, dünya çapın-

daki bu organize yalana karşı ilmi bir mücadele yürüte-
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bilmek cesaret isteyen, insanın karşısına milyonlarca ki-

şiyi almasını gerektiren bir duruma dönüşmüştür. 

Nitekim insanların büyük bir bölümü gerektiği za-

man "Onlar dini inkar ediyordu, herkesin birden yanıl-

ması zor diye düşündüm" şeklinde bir mazerete sığına-

bileceklerini planlıyor olabilirler. Ancak Allah Enam Su-

resi'nin 116. ayetinde "Yeryüzünde olanların çoğun-

luğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşır-

tıp-saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar

ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler" diye bildire-

rek çoğunluğa uymanın insanı yanılgıya düşürebileceğini

haber vermiştir. Dolayısıyla bir fikri çok fazla kişinin sa-

vunuyor olması, o fikrin mutlak bir doğru olduğu anla-

mına gelmemektedir. 

Bu sebeple insan her zaman için vicdanının sesini

dinlemeli, çoğunluğun ön kabullerine göre hareket et-

mekten vazgeçmelidir. Aksi durumda yanına çok sayıda

insan toplayan her kişinin doğru yolda olduğu gibi çar-

pık bir mantık çıkacaktır ki bu, gerçekçi delillerin yerini

haksız çoğunluğun alması anlamına gelir. 

Kalabalığın etkisini bir güç olarak düşünen Firavun

da Hz. Musa ile karşılaştığında aynı yöntemi bir baskı un-

suru olarak kullanmak istemiştir. Hz. Musa Allah'ın var-

lığına dair apaçık delilleri göstermek üzere geldiğinde,

Firavun tüm halkını toplayarak bir kalabalık oluşturmuş-

tur. 

Bunu yaparken ilk amacı kalabalık bir topluluk önün-

de galibiyet kazanmanın gururunu okşayacağını ve halk

üzerinde olumlu bir etki yapacağını düşünmesidir. İkin-

cisi ise kalabalığın gücünün, iman edenler üzerinde

olumsuz bir etkisi olacağı gibi yanlış bir inanca
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kapılmasıdır. Aynı şey Hz. İbrahim'in putperest kavmi

için de geçerlidir. Onun kavminin önde gelenleri de Hz.

İbrahim'le konuşacakları zaman tüm insanları toplamış-

lardır. Ayetlerde şu şekilde buyrulmaktadır:

"Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz

o, zalimlerden biridir" dediler. "Kendisine İb-

rahim denilen bir gencin bunları diline doladı-

ğını işittik" dediler. Dediler ki: "Öyleyse, onu

insanların gözü önüne getirin ki ona (nasıl bir

ceza vereceğimize) şahit olsunlar." (Enbiya Su-

resi, 59-61)

Aslında bu, inkar edenlerde genelde mevcut olan bir

düşünce tarzıdır. İnkarcılar iman edenlerle karşılaştıkla-

rında yalnız olmaktan, çevrelerinde kendi inkarlarına

destek veren kişilerin bulunmamasından çok rahatsız
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olurlar. Her zaman kalabalık bir grupla beraber olmayı

tercih ederler. 

Ancak iman edenlerin tavrı Allah'ı dost ve vekil

edinmelerinden ötürü hiçbir zaman, hiçbir koşulda sar-

sılmaya uğramadan mütevekkil olur. Allah inananların,

sayıca kendilerinden çok daha fazla karşıtları olduğu za-

man nasıl bir imani güç ile hareket ettiklerini şöyle ha-

ber vermiştir:

"Onlar kendilerine insanlar "size karşı insanlar

toplandılar, artık onlardan korkun" dedikleri hal-

de imanları artanlar ve "Allah bize yeter, O ne

güzel vekildir" diyenlerdir. (Al-i İmran Suresi, 173)

Kuşkusuz müminler, Allah'a olan bu teslimiyetleri ile

kurtuluş bulacak olanlardır. Şeytanı ve inkarda önde gi-

denleri kendilerine dost edinenlerin cehennemdeki ya-

karışları ise, dünya hayatındaki haksız kalabalığın ne ka-

dar yanlış bir yolda olduğunu insanlara açıkça göstere-

cektir. Çünkü o gün inkar edenler pişmanlık içinde ya-

payalnız bırakıldıklarını söyleyeceklerdir. O gün güven-

dikleri kalabalık onlardan uzaklaşacaktır:

İşte o gün, gerçek mülk, Rahman (olan Allah)ın-

dır. İnkar edenler için oldukça zorlu bir gündür.

O gün, zulmeden, ellerini (hınçla) ısırarak (şöy-

le) der: "Ah keşke, elçiyle birlikte bir yol edin-

miş olsaydım," "Vah yazıklar bana, ne olurdu da

filanı dost edinmeseydim." "Çünkü o, gerçek-

ten bana geldikten sonra beni zikirden

(Kur'an'dan) saptırmış oldu. Şeytan da insanı

'yapayalnız ve yardımsız" bırakandır." Ve elçi

dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu

Kur'an'ı terkedilmiş (bir kitap) olarak bıraktı-

lar." (Furkan Suresi, 26-30)
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B ir fikre itiraz edebilmek veya onu tümüyle

reddedebilmek için, öncelikle bu fikir hakkın-

da çok kapsamlı bilgi sahibi olmak gerekir. Bir

fikirden, bir tekliften, bir öneriden hiçbir şey okumadan

kaçmak, bu konuya karşıt olarak öne sürülebilecek ge-

çerli bir sebebin olmadığını gösterir. 

Bu durum, Kuran ayetlerini dinlemeyi reddeden

kimselerin mantığı için de geçerlidir. Kuran'dan yüz çe-

virenlere, Kuran'ı dinlemeyi, okumayı neden kabul et-

mediklerini sorduğunuzda verdikleri cevaplar, önceki

sayfalarda da belirttiğimiz gibi, ya ezbere ve önyargılara

dayalıdır, ya da sadece kendi zan ve tahminlerini yansı-

tır. Bu kimselerin Kuran'dan samimiyetsizce kaçış içinde

olduklarının en açık göstergesi ise Kuran hakkında hiç-

bir bilgileri olmamasıdır. 

Aslında bu, pek çok insanın tüm yaşantısına yayılmış

büyük bir hatadır. İnsanların çok büyük bir bölümü fikri

saplantıları nedeniyle kendi düşüncelerinin karşısında yer

alan fikirleri öğrenmez, onların kitaplarını okumak iste-

mezler. Komünist fikre sahip olanlar sadece kendi fikirle-

rini savunan kitapları, faşistler faşist düşünceye sahip kişi-

lerin kitaplarını, ateistler ise yine ateistlerinkini okurlar. 

Ancak bu durum insanların fikri gelişimi açısından

büyük bir eksikliktir. Bir konu hakkında bilgisiz, fikir sa-

hibi olmayan bir kişiyle, o konu hakkında konuşmak, ona

o fikrin yanlış yönlerini veya doğruluklarını anlatmak

mümkün değildir. 
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Her konuda bilgi sahibi olmak ise insanın kararları-

nın, teşhislerinin, fikirlerinin doğru ve isabetli olması ba-

kımından önemli bir husustur. Çünkü bilgisiz insan her

türlü telkine açık insandır; bu nedenle de yanılma olası-

lığı doğal olarak daha fazladır. Bilinçli, kültürlü, hür dü-

şünen ve geniş ufka sahip bir insanın bakış açısı ise daha

geniş, tahlilleri daha detaylı, fikirleri de ezbere değil so-

mut delillere dayalıdır. İşte böyle insanlara yanlışları an-

latmak, doğruları göstermek çoğu zaman çok daha ko-

laydır. 

İman edenler için de bu durum farklı bir açıdan

önemlidir. Derin bir Kuran bilgisi olan, aynı zamanda

kültürlü, geniş bir bilgi birikime sahip bir müminin çev-

resinde olan bitenlere bakış açısı da daha keskin, karar-

ları daha isabetli olur. Örneğin dinsiz ideolojileri, onla-

rın mantıklarını ve vaat ettikleri sistemlerin tehlikelerini

bilen bir mümin, Kuran'da tarif edilen ahlakın üstünlüğü-

nü çok daha derinlemesine takdir edebilir. Kuran'a kar-

şıt olan komünizm, faşizm ya da anarşizm gibi fikirler

hakkında derin bir bilgi birikimi olan bir mümin, bu fikir-

lerin Kuran'la nasıl geçersiz kılındığını tespit edebilir, in-

sanlığa verdiği zararları fark edebilir. Ve böylece insan-

lara da bu zararları, hataları anlatabilir, doğru olanın Ku-

ran ahlakını yaşamak ve yaşatmak olduğunu izah edebi-

lir. 

İşte bu yüzden, insanların inkarda yarıştıkları böyle

bir dönemde, her Müslümanın yapması gereken şey her

fikir hakkında bilgi sahibi olmak, Kuran'a karşıt fikirlerle

ilmi bir mücadele için kendini yetiştirmek, genel kültü-

rünü, dünya görüşünü artırmaktır. Tüm bu olan bitenler

karşısında bilgi eksikliğinden dolayı sessiz kalmak, isabet-
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li çözümler üretememek bir Müslümana yakışmaz. Ya-

pılması gereken şey bir yandan çok büyük bir şevk, az-

im ve inançla Kuran'da bildirilen gerçekleri kalben yaşa-

mak, bir yandan da Kuran'a karşıt fikirlerin zararlarını,

kötülüklerini, bu iddiaların çürük yönlerini çok iyi öğ-

renmektir. Çünkü diğer insanlara din ahlakını anlatmak,

din karşıtı kişilerle fikri zeminde mücadele etmek ancak

onların fikirlerini bilmekle mümkün olabilir.

Ayrıca Kuran'da Allah'ın pek çok ayetle haber verdi-

ği putperest dinleri tanımak, hak dinlerin ne tür sapkın-

lıklarla dejenerasyona uğradığını bilmek de önemlidir.

Bu şekilde geçmişte yaşananların günümüzde hangi şe-

killerde ortaya çıktığını görebilmek mümkün olur. Bu

yüzden Kuran'da "ataların dini" olarak vurgulanan batıl

dinleri, totem anlayışını da öğrenmek gerekir. Nitekim

Kuran'da diğer dinlerden, mecusilerden, müşriklerden,

Lat'a, Uzza'ya ve Menat'a tapan topluluklardan bahsedil-

mekte, iman edenlerin bu gibi konular hakkında bilgi sa-

hibi olmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Dolayı-

sıyla Müslümanın diğer inançları, ideolojileri ve felsefele-

ri çok iyi bilmesi, kitaplarını okuması ve her biri hakkın-

da fikir sahibi olması gerekir. 

Müslümanın bilgi sahibi olması, öğrenmesi gereken

konularla ilgili maddelerin sayısını dilediğimiz kadar artı-

rabiliriz. Çünkü Kuran'da pek çok bilim dalına, biyoloji,

astronomi, arkeoloji, botanik, coğrafya, tarih, kimya,

psikoloji, sanat gibi tüm hayatımızı kapsayan temel pek

çok bilgiye dikkat çeken ayetler bulunmaktadır. Bu ayet-

lerin de işaretiyle anlıyoruz ki, temel bilgilere, genel kül-

türe sahip imanlı bir kimse Allah'ın yarattığı kusursuz
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düzeni tüm incelikleriyle öğrenecek, gördüğü mükem-

melliği dikkatle inceleyecek, dolayısıyla kendisini ve ev-

rende var olan herşeyi yaratan Allah'a karşı daha da de-

rin bir imana sahip olabilecektir. Ayrıca bu bilim dalla-

rındaki gelişmelerden haberdar olmak Kuran'ın mucize-

lerinin görülmesinde de önemli bir basamak olacaktır.

Nitekim "... Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titre-

yerek-korkar'..." (Fatır Suresi, 28) ayetiyle de bilgi ve

fikir sahibi olmanın önemine dikkat çekilmiştir.

Müslümana Düşen Önemli Görev
İnsanların büyük bir bölümü Allah'a ve Kuran'a iman

ettiklerini söylerler. Ancak bu kişilerin büyük bir bölü-

mü hayatları boyunca bir kez bile Kuran'ı okumamış ve

Kuran'da bildirilen ahlakı, ibadetleri ve hükümleri uygu-

lamamış olabilirler. Oysa tüm hayatını Kuran'dan haber-

siz geçirmek ya da sadece iman ettiğini söyleyip, Ku-

ran'da tarif edilen hayatı gerçek manasıyla yaşamamak

Allah'ın hoşnut olmadığı bir davranıştır. Allah Ankebut

Suresi'nde şu şekilde bildirir: 

İnsanlar, (sadece) "İman ettik" diyerek, sınan-

madan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun,

onlardan öncekileri sınadık; Allah, gerçekten

doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları

da bilmektedir. (Ankebut Suresi, 2-3)

Allah'a ve Kuran'a iman ettiğini söyleyen herkesin,

Kuran'ı okuması, ayetler üzerinde derin derin düşünme-

si, Allah'ın tüm insanlar için gönderdiği Kitabı çok iyi öğ-

renerek uygulaması şarttır. Çünkü insanlar kıyamet gü-

nünde Kuran'dan sorulacaklar ve tüm yapıp ettikleriyle

hesaba çekileceklerdir.
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İnkar edenler ise daha hiç okumadan, öğrenmeden,

sahip oldukları fikri saplantıları nedeniyle Kuran'ı inkar

ederler. Bir kez dahi okumadıkları, üzerinde dikkatle

düşünmedikleri halde Kuran'da haber verilen gerçekler-

den kaçmalarının nedeni, inançsızlıktan vazgeçmemeye

şartlanmış olmalarıdır. Okuyup, öğrendikten sonra bir

sonuca varmak yerine, "okusam da kendi fikirlerimden

ve ön yargılarımdan vazgeçmeyeceğim" şeklinde kendi-

lerini şartlandırır, samimi bir yaklaşımı en başından red-

dederler. 

Önceki sayfalarda detaylı olarak incelediğimiz gibi

insanların büyük bir çoğunluğu Kuran'dan uzak durur-

ken, ayetleri reddederken hep çevrelerindeki insanların

etkisi altında kalırlar. Bazıları din ahlakını bilmeyen ve

farklı bir şekilde uygulayan bir kişinin olumsuz etkileri

yüzünden dinden soğur, bu yanlış bilgilerin etkisinden

yıllarca kurtulamaz. Bazılarıysa ateist ya da dine düşman

bir inkarcıdan duyduklarını kendine ölçü olarak alır, tüm

hayatını bu düşünceler üzerine kurarlar. Bu kişilerin en

büyük yanılgıları, yanlış kişilerden duydukları ve okuduk-

larıyla din hakkında karar vermeleridir.

Oysa Allah katında gerçek din Kuran'da bildirilen

hak dindir. Dolayısıyla din ahlakını -inansın veya inanma-

sın- öğrenmek isteyen her insanın öncelikle Kuran'a

başvurması ve Kuran'ı hiçbir ön yargı taşımadan samimi-

yetle okuması ve ayetler üzerinde derin derin düşünme-

si gerekir. 

Bilgisizce ve şuursuzca, sadece böyle gördüğü ve öğ-

rendiği için Kuran'dan kaçmak, bunu yapan her insan

için büyük bir kayıptır ve böyle bir kaybın -Allah'ın dile-

mesi dışında- ahirette telafisi de yoktur. Bu nedenle, akıl
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ve vicdan sahibi her insanın, henüz vakti varken, Allah'ın

kendisi için seçtiği ve peygamberine vahyederek gön-

derdiği Kuran'ı Kerim'i okuyup öğrenmesi gerekir. Allah

Kuran'ın insanları kurtuluş yollarına ulaştıracağını bir

ayette şöyle bildirmiştir:

... Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir Kitap gel-

di. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yol-

larına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlık-

lardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yönel-

tip-iletir. (Maide Suresi, 15-16)

Allah, Tekvir Suresi'nde ise, dosdoğru bir istikamet

tutmak isteyenlerin Kuran'a uymaları gerektiğini buyur-

maktadır:

O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.

Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz? O

(Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir; siz-

den dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak di-

leyenler için. (Tekvir Suresi, 25- 28)

İşte bu nedenle de iman edenlerin üzerine düşen en

büyük sorumluluk, insanları Allah'ın ayetlerine davet et-

mek için çok ciddi bir şekilde çaba sarf etmektir. Bunun

için ilk yapılması gereken şey ise ilmi çalışmalarla insan-

lara Kuran'ın sonsuz hikmetlerini anlatmak, Allah'ın ya-

ratışındaki mucizelere dikkat çekmek, her insanın yara-

tılış gerçeğinden, Kuran ahlakının sunduğu güzellikler-

den haberdar olmasını sağlamaktır. Elbette ki insanların

büyük bir bölümü bu gerçekleri dinlemek ve okumak is-

temeyebilir. Ancak bir Müslümanın yapması gereken şey

dinlemek ve okumak istemeyenlerin de dinleyebilecek-

leri ve okuyabilecekleri eserler ortaya koymak, her al-

ternatifi sonuna kadar denemektir. 
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fi eytanın yolunu izleyen insanlar, tüm kainatı

yoktan var eden Allah'ı inkar ettikleri için, gör-

dükleri her varlığa ayrı ayrı benlik verirler. 

Bunların her birinin Allah'tan müstakil bir güçleri oldu-

ğunu zannederler. 

Halbuki bu varlıklar, tamamen Allah'ın kudreti ve

hakimiyeti altındadırlar. Bu varlıklara insanın kendisi ve

yaşadıkları da dahildir. Çünkü insan içinde yaşadığı mad-

desel dünyayı sadece algılarının kendisine yansıttığı şek-

liyle, yani bu varlıkların beynine iletilen bir kopyası ola-

rak görür ve sadece beynindeki görüntülerle muhatap

olur. 

Örneğin yolda giden bir arabayı görmemiz, onun

kornasının sesini işitmemiz ya da bu arabaya bindiğimiz-

de koltuğunun yumuşaklığını, metalinin sertliğini hisset-

memiz için bu arabanın gerçekte var olması gerekmez.

Biz arabanın varlığına dair tüm bilgileri sadece beynimiz-

de, algılarımızın bize ilettiği şekliyle ediniriz. Dolayısıyla

arabanın aslıyla muhatap olmamız hiçbir zaman için

mümkün değildir. Bizim muhatap olduğumuz gerçek sa-

dece beş duyumuz sayesinde beynimizde algıladığımız

elektrik sinyallerinden başka birşey değildir. Bizim öm-

rümüz sadece ve sadece beynimizin içinde geçer. Dışa-

rıda bulunan madde ile asla muhatap olamayız. (Detaylı

bilgi için bkz. Harun Yahya, Evrim Aldatmacası, Sonsuz-

luk Başlamış Durumda, Gerçeği Bilmek, Hayalin Diğer
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Adı: Madde, Kuledeki Adam)

Aynı şekilde miting alanına çıkıp konuşma yapan bir

kimse de aslında beyninin içindeki kalabalığa karşı konu-

şur. Bu kimse kalabalık bir kitleye karşı konuşabildiğini

sadece zanneder. Yani konuşmayı yapan kişi beyninin

içindeki miting alanından çıkamaz. Kalabalığı oluşturan

kişiler de her biri ayrı ayrı kendilerine seslenen bu kişi-

yi kendi beyinlerinde görürler. Tüm konuşmalar, bağrış-

malar, insan kalabalığı beynin içinde kalmaya mecburdur. 

Dolayısıyla hiçbir zaman aslına ulaşamadığı bir şeyin

varlığına göre hareket etmek, hiçbir zaman asılları ile ko-

nuşamadığı insanlara değer vermek, hiçbir zaman asılları-

na dokunamadığı malları sahiplenmek, beynindeki görün-

tünün dışına çıkamayan bir kimse için son derece anlam-

sız bir durumdur. Bu konuyu rüya örneği üzerinden dü-

şünebiliriz. Örneğin rüyada gerçekte kokusunu duyduğu-

nuz, görüntüsünü gördüğünüz, sıcaklığını hissettiğiniz bir

yemek olmadığı halde, bu yemeğin tadına bakabilir, hatta

sıcaklığından dilinizin yandığını hissedebilirsiniz. Ya da so-

rumlu olduğunuz çok önemli bir göreve geç kaldığınızı,

bundan dolayı yaşadığınız heyecanı ve belirteceğiniz ma-

zeretleri düşündüğünüzü de tıpkı gerçek hayattaki gibi

tüm detaylarıyla rüyanızda yaşayabilirsiniz. Rüyadan uya-

nana kadar da yaşadıklarınızın gerçekliğinden son derece

emin olursunuz. İşte rüyada yaşanan bu yanılgılar, içinde

bulunduğumuz dünya için de geçerli olabilir. 

Bu, dünyaya şiddetle bağlanan insanların düşünmek

istemedikleri apaçık bir bilimsel gerçektir. Bu gerçek ne

kadar kaçmaya çalışsalar da, kabul etmemek için ne ka-

dar direnseler de kendisinden kaçamayacakları bir ger-

çektir. Üstelik bu, insanın tüm yaşamı boyunca bizzat ya-
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şayıp gözlemlediği bir gerçektir. Bundan kaçan her kim

olursa olsun mutlaka bilmelidir ki, beyninin içindeki dün-

yadan dışarı çıkması kesinlikle mümkün değildir. Dolayı-

sıyla maddenin mutlak olduğuna inanarak, Kuran'ı inkar

edenler bu çok önemli bilgiler doğrultusunda düşündük-

lerinde, değer verdikleri şeylerin aslında kendileri için

bir algıdan ibaret olduğu gerçeği ile yüz yüze gelecekler-

dir. Böylece hırsını yaptıkları, korkusunu duydukları ya

da kibirlenmelerine sebep olan şeyler de doğal olarak

anlamını yitirecektir. 

Aynı şekilde sözlerine itibar edilen, önder kabul edi-

len kişiler de Allah'ın insanların beyninde oluşturduğu

birer algıdan ibarettir. Dolayısıyla şeytana, onun insan

suretindeki tecellilerine ya da etkisi altındaki kişilere ka-

yıtsız şartsız itaat içinde olmak, aslında yukarıda bahset-

tiğimiz maddesel dünya ile muhatap olunduğu yanılgısın-

dan başka bir şey değildir. 

Bir insan, maddenin gerçek mahiyeti ile ilgili bu

önemli gerçeklerin farkında olmadan seneler geçirmiş

olabilir. Belki birçok kişi gibi çevresini saran insanları,

doğayı ve tüm kainatı beyninin içinde gördüğünü, dışarı-

da olanların gerçekleriyle asla muhatap olamayacağını

düşünmemiş olabilir. Ancak birkaç saniye için dikkatini

toparlayıp, samimiyetle düşünmesi, insanın hayata olan

tüm bakış açısını değiştirmek, fikri saplantılardan kurtul-

mak için yeterlidir. 

Örneğin siz, elinizde tuttuğunuz bu kitabı, kitapta ya-

zılanları, birer birer çevirdiğiniz sayfaları düşünün. Aslın-

da bunların her biri duyularınız aracılığıyla beyninize ge-

len algılardan ibaret. Gördüğünüzü zannettiğiniz kitabın

yanlızca beyninize giden elektrik sinyalleri olduğunu, say-
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faları çevirdiğiniz elinizin aslıyla ise ömrünüz boyunca hiç

karşılaşmadığınızı bir kez daha düşünün. Bu mucizevi du-

rumu anladığınız an gerçek hayata başladınız demektir.

Çünkü maddenin aslıyla hiçbir zaman muhatap olamaya-

cağını ve sadece dışarıda var olanların görüntülerini gö-

rebileceğini gerçek manasıyla anlamak, insanın dünya ha-

yatında öğrenebileceği en büyük bilimsel gerçektir.

Tüm bu gerçekler kişinin Allah'ın karşısındaki aciz durumu-

nu da gözler önüne sermektedir. Çünkü şeytanın insanı vaat-

lerle, boş kuruntularla kandırdığı dünya hayatı da insan için al-

gılarıyla idrak edebildiği bir hayal dünyasından başka birşey de-

ğildir. İşte tüm bu gerçekler herşeyi yaratan Rabbimize teslim

olmamıza, O'na kesin bir bilgiyle iman etmemize ve O'ndan iç-

li bir korkuyla korkmamıza güzel bir vesiledir. 

Bu kitap boyunca anlatılanlar tüm insanlara bir mesaj nite-

liğindedir. Umulur ki, vicdanlarının sesini dinleyenler bu çağrı-

ya bir kulak verip, gerçeklerden kaçmaktan vazgeçerler. Allah

bir ayette şöyle buyurmaktadır: 

Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için bunda (Ku-

ran'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu)

vardır. (Enbiya Suresi, 106)

Kuran'› Dinlemeyenlerin Büyük Gafleti 95





B u kitap boyunca anlatılan insan karakterlerini

sakın kendinizden çok uzak görme yanılgısına

düşmeyin. Çünkü siz de Kuran'ı şimdiye kadar

hiç okumamış ya da okumak isteyip de şu ana kadar sa-

hip olduğunuz ön yargılardan dolayı okumaktan vazgeç-

miş olabilirsiniz. Belki günlük işlerinizin yoğunluğundan

dolayı vakit ayıramayacağınızı düşünerek böyle bir karar

vermiş, belki de çevrenizden "aman fazla okuma, yoksa

kendini kaptırırsın" gibi hiçbir mantığı olmayan olumsuz

telkinler almış olabilirsiniz. Ya da saydığımız bu ihtimal-

lerin hiçbirini yaşamamış ve Kuran'ı okumayı aklınızın

ucundan dahi geçirmemiş olabilirsiniz. Ancak önünüzde

hala büyük bir imkan var: Şeytanın, insanların Kuran'ı

dinlemelerine engel olmak için verdiği emirlere uyma-

yıp, vicdanınızın sesini dinleyebilirsiniz.

Eğer Kuran'ı okuyan, ayetlerde bildirilen gerçekleri

bilen bir insansanız, yine önünüze güzel bir fırsat çıkmış

durumda. Buraya kadar anlatılanlardan, Kuran'ın öğütle-

rini uygulamayan insanların ne kadar büyük bir zararda

olduklarını görmüş vicdanlı bir insan olarak, başkalarının

da Kuran'ı okumalarını tavsiye edebilirsiniz. İnsanları

Allah'ın dinini öğrenme, Kuran ahlakını yaşama, İslam'ın

sunduğu güzellikleri öğrenme konusunda teşvik edebi-

lirsiniz.  

Herşeyi yoktan var eden ve dünyayı insanlar için bir

deneme kılan Rabbimiz, şeytana güç verip insanlara "işit-

me, dinleme, düşünme" dedirtmektedir. Ancak siz bu
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denemenin farkına varıp, şeytanın emirlerine kulaklarını-

zı tıkamalı ve vicdanınızın "işit, dinle, uygula" diyen sözü-

ne uymalısınız. Unutmayın ki, size şeytanın telkinlerini

aktaran, Allah'a iman etmenizi engelleyen, güç ve iktidar

sahibi görünen önderleriniz de, Allah'ın sizi denemek

için yarattığı varlıklardır. Allah şeytanın bu çağrılarına

nasıl karşılık vereceğinizle ilgili olarak sizi denemektedir.

Aynı şekilde, onların "kitapları okumayın, yazılanlardan

uzak durun, düşünmeyin" emirlerini veren sesi yaratanın

da Allah olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. 

Unutmayın ki, bu kişilerin her birinin ayrı ayrı güç

sahibi olduğunu düşünerek, onlardan çekinmek, kork-

mak ve hiç düşünmeden onlara  itaat etmek çok büyük

bir yanılgıdır. Çünkü o kişilerin her biri de Allah'ın ken-

dileri için yazdığı kadere uymakta ve Allah dilemedikçe

hiçbir şeye güç yetirememektedirler. Ancak kesin olan

tek bir gerçek vardır, o da tüm insanların bugün ya da

yarın, yakın ya da uzak bir zamanda mutlaka ölüm me-

lekleriyle karşılaşıp, yapayalnız hesaba çekilecekleridir.

Her insan istese de istemese de beyaz bir beze sarılıp,

yerin üç metre altına girecek ve üstüne kürek kürek

toprak atılacaktır. Her insan Allah'ın huzuruna çıkacak-

tır. Ve bilin ki insan, Allah'ın huzuruna çıktığı anda yanın-

da kendisine Allah'ı inkar etmesinde destek olan, teşvik

eden, hatta bizzat kendisi de inkar eden, dost sandığı ki-

şilerden hiçbiri olmayacaktır. Bu nedenle şu an sizi inka-

ra teşvik eden kişilerin canlı, dinç ve sağlıklı olmaları si-

zi sakın aldatmasın. Çünkü hesap günü geldiğinde o kişi-

lerin hiçbirini yanınızda bulamayacaksınız. Allah ayette

şu şekilde bildirir:
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Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi (bugün

de) 'teker teker, yapayalnız ve yalın (bir tarz-

da)' Bize geldiniz ve size lutfettiklerimizi arka-

nızda bıraktınız. İçinizden, gerçekten ortaklar

olduklarını sandığınız şefaatçilerinizi şimdi yanı-

nızda görmüyoruz. Andolsun, aranızdaki (bağ-

lar) parçalanıp-koparılmıştır ve haklarında zan-

lar besledikleriniz sizlerden uzaklaşmıştır.

(Enam Suresi, 94)

Bu nedenle siz de o gün gelmeden önce Allah'ın

öğütlerine uyun, vaktinizi Kuran'ı okumaya ve okutma-

ya, Kuran ayetleri üzerinde düşünmeye, düşündürmeye

ve uygulamaya ayırın. 

Sonuç 99

Sen yücesin,

bize öğrettiğinden başka bizim

hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,

hüküm ve hikmet sahibi olansın.

(Bakara Suresi, 32)


