






OKU YU CU YA
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl -

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

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

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

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

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

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

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









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

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

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

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

mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim -

sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra,

ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni

ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or -

ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır. Ha run Yah ya'nın

eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam 55.000 say fa lık bir

kül li yat tır ve bu kül li yat 63 fark lı di le çev ril miş tir.

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

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

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

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

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

Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül

en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la -

rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir.

Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek

çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son

söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi -

bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir dua sı

ola rak kul la nıl mış tır. 

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

ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi -

ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk

et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap -

kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

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

Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon -

ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya,

Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a

ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke -

sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran -

sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por -

te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça,

Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do -

YA ZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA



nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul -

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

la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da

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

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

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

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

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

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

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

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

mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak

duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça -

ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup

ol muş lar dır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın

din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol du ğu nu, bu hiz met te ki et ki, ba -

şa rı ve sa mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge nel ka na atin den an la ya -

bi lir ler. 

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

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

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

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

sı dır. Dün ya nın gün den gü ne da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve

kar ga şa or ta mı dik ka te alın dı ğın da bu hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li bir

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

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

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

luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır.



Bu ki tap ta kul la nı lan ayet ler, Ali Bu laç'ın ha zır la dı ğı
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11

De ki: "Siz, Al lah'ın dı şın da tap tı ğı nız or tak la rı nı zı
gör dü nüz mü? Ba na ha ber ve rin; yer den ne yi ya rat -
mış lar dır? Ya da on la rın gök ler de bir or tak lı ğı mı
var? Yok sa Biz on la ra bir ki tap ver mi şiz de on lar

bun dan (do la yı) apa çık bir bel ge üze rin de mi dir ler?"
Ha yır, zul me den ler, bir bir le ri ne 

al dat ma dan baş ka sı nı va det mi yor lar. 
(Fatır Su re si, 40)

www.kurandacennet.com
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Kelebekler soğukkanlı canlılar oldukları için vücut ısıları-

nın fazla yükselmemesi ve devamlı düzenlenmesi gerekir.

Uçuş sırasında kanatlarda oluşan yüksek derecede ısıda ra-

hatsız olmamaları için Allah muhteşem bir düzen yarat-

mıştır. Kelebeklerin vücudundaki kan, kanatlardaki çok

ince film yapıların içinden geçer. Kelebeğin vücudunda

oluşan fazla ısı, kanatlardaki ince damarlarda kanın dolaş-

masıyla birlikte dışarı atılır. Bu, Allah'ın yaratmasıdır.

www.yaratilisgercekleri.com 
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Yer yü zün de ya şa yan on bin den faz la kuş tü rü nün her bi -

ri fark lı özel lik le re sa hip tir. Şa hi nin kes kin göz le ri, ge niş

ka nat la rı ve siv ri pen çe le ri var dır. Bir kaç yüz gram lık

yağ mur kuş la rı ise her yıl kı şı ge çir mek üze re 4.000 ki lo -

met re lik yo lu 88 sa at bo yun ca ka nat çır pa rak ve ok ya nus

üze rin de ro ta la rı nı şa şır ma dan ka te der ler. Al lah her can -

lı yı fark lı özel lik ler le ya rat mış tır.

www.darwinvekuslar.com  



14

Mu az zam bir sı cak lık ta, bü tün yaz bo yun ca yap rak la rı Gü -

neş'in al tın da kav rul ma sı na rağ men bit ki le re hiç bir şey ol -

maz. Yap rak la rın Gü neş'e dö nük olan üst yü zey le ri su kay -

bı nı ön le mek için özel ko ru yu cu bir ci la ile ör tü lü dür. Ay rı -

ca yap rak lar dan su bu ha rı ve ri le rek ter le me sağ la nır. Bu ter -

le me sa ye sin de su bu har la şır ken bit ki se rin le miş olur. Yü ce

Al lah ya rat tı ğı tüm can lı la rı en iyi bi len dir, ko ru yan dır.

www.yaratilisguzellikleri.com 
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Biz on la ra ken di le ri için bo yun eğ dir dik; iş te bir kıs mı
bi nek le ri dir, bir kıs mı nı(n da eti ni) yi yor lar. On lar da
ken di le ri için da ha ni ce ya rar lar ve içe cek ler var dır.

Yi ne de şük ret me ye cek ler mi?
(Ya sin Su re si, 72-73)

www.kaderinaciklamasi.com 
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Ye di gök, yer ve bun la rın için de ki ler O'nu tes bih eder; 
O'nu öv gü ile tes bih et me yen hiç bir şey yok tur, 

an cak siz on la rın tes bih le ri ni kav ra mı yor su nuz. 
Şüp he siz O, ha lim olan dır, ba ğış la yan dır. 

(İs ra Su re si, 44)

www.Kurandayaratilis.com
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Ço ğu bit ki tü rü, tır tıl sal dı rı sı na uğ ra dı ğın da, ko run mak

ama cıy la uçu cu or ga nik kim ya sal lar sal gı lar. Bu kim ya -

sal lar sa ye sin de sal dır gan tır tıl la rın düş ma nı olan av cı

bö cek ler böl ge ye ge lir ve tır tıl la rı yi ye rek bit ki yi ko rur -

lar. Şüp he siz bir bit ki nin ken di si ni düş man la rın dan ko -

ru mak için böy le si ne bir stra te ji yi oluş tur ma sı müm kün

de ğil dir. Bit ki yi ku sur suz özel lik ler le ya ra tan alem le rin

Rab bi olan Al lah'tır.

www.belgeseller.tv
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Ke di yav ru la rı doğ duk la rın da kör ve son de re ce sa vun -

ma sız lar dır. Yak la şık 100 gr ağır lı ğın da ki bu mi nik yav -

ru la ra ba ka bil mek için an ne ke di çok az uyur. Sü rek li,

yav ru la rı nın sı cak kal ma la rı nı ve gü ven lik le ri ni sağ la ma -

ya ça lı şır. An ne nin sü tü yav ru la rın bü yü me si için tam ge -

re ken özel lik ler de dir. Bu can lı la rın yav ru la rı na olan düş -

kün lük le ri an cak tüm can lı la rın ha ki mi olan Al lah'ın il -

ham et me siy le olu şur.

www.darwinnedenyanildi.com
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Kırılma es nasında hırpa la nan acı si nir le ri, omu ri lik aracı-

lığı ile bey ne çok faz la sin yal yol lar. Be yin hüc re le ri ise,

ilk 10-15 da ki ka bo yun ca acı sin yal le ri ni ne re dey se sıfıra

in di ren mor fin ben ze ri bir do ğal anes te zi mad de si olan

en dor fi ni salgıla ma ya baş lar. Bu sa ye de ya ra la nan ki şi,

teh li ke ye rin den uzak la şa bi le cek gü cü ken din de bu la bi -

lir. Şu ur suz hüc re le re bu iş lem le ri ger çek leş ti re cek ye te -

ne ği ve ren Yü ce Al lah'tır.

www.darwinistlerinferyatlari.com 
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150 yıl dır el de edi len fo sil ka yıt la rı, can lı tür le ri nin hiç -

bir za man de ğiş me di ği ni ve bir bi ri ne dö nüş me di ği ni ka -

nıt la mış tır. Gü nü müz de ya şa yan ör nek le rin den hiç bir

far kı ol ma yan 146 – 65 mil yon yıl lık ıs takoz fosili bu ger -

çeği bir kez daha vur gulamak tadır. 

www.metafizikbilgiler.com

Is ta koz fosili
Dö nem: Me zo zo ik za man,
Kre ta se dö ne mi
Yaş: 146 – 65 mil yon yıl
Böl ge: Be ar Paw Oluşumu,
Ka na da

Günümüzde
yaşayan ıstakoz
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Yaklaşık 200 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramayan

kerevitler, Darwinistlerin tüm iddialarını geçersiz kılan

somut bilimsel bulgulardan biridir. Yeryüzünün pek çok

köşesinden çıkarılan milyonlarca fosil hep aynı gerçeği

ortaya koymaktadır: Tarihin hiçbir döneminde evrim ya-

şanmamıştır. Evrim sadece Darwinistlerin hayallerinde

olan bir hikayedir. 
www.Allahinmunissanati.com 

Kerevit fosili
Dö nem: Me zo zo ik za man,
Ju ra dö ne mi
Yaş: 208 – 146 mil yon yıl
Böl ge: Soln ho fen Oluşumu,
Eichs tatt, Al man ya 

Yanda günümüzdeki
kerevit



Pe lo ba ti da e (Ça mu ra da lan) fa mil ya sı na da hil olan bu kur ba -

ğa cin si nin bir kıs mı ar ka ayak la rıy la top ra ğı ka za rak top rak

içe ri sin de, bir kıs mı da su lu or tam lar da ya şar. Bu hay van lar

ani den or ta ya çık mış lar, ya ni ya ra tıl mış lar ve ilk or ta ya çık -

tık la rı an dan bu ya na hiç bir "ev ri me" ma ruz kal ma mış lar dır.

www.guncelhaber.org
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Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Messel Oluşumu,

Almanya

Günümüzde yaşayan kur-
bağalar ile 50 milyon yıl
önce yaşamış olan bu kur-
bağanın fosili arasında
hiçbir fark olmadığı açıkça
görülmektedir.



Yılan yıldızı, ev ri mi ke sin ola rak ya lan la yan bir ya şa yan

fo sil dir. 300 mil yon yıl ön ce ya şa yan yılan yıldızları da,

245 mil yon ön ce ya şa yan ör nek le ri de, 150 mil yon yıl ön -

ce ya şa yan lar da gü nü müz de ki ler le tı pa tıp ay nı dır. Yüz

mil yon lar ca yıl dır ay nı kalan yılan yıldızları ev rimin bir

yalan ol duğunu söy lemek tedir.

www.yaratilismuzesi.com
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Yılan yıldızı fosili
Dö nem: Me zo zo ik
za man, Ju ra dö ne mi
Yaş: 150 mil yon yıl
Böl ge: Soln ho fen
Oluşumu, Eichs tatt,
Al man ya 

Yanda günümüzde
yaşayan yılan yıldızı
görülmektedir.
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Yan da: Gü nü müz
kurt la rı na
ör nek

Alt ta: 120 mil yon
yıl lık kurt ka fa ta sı
fo si li

Kurt lar bu gün kü özel lik le riy le ya ra tıl mış ve mil yon lar ca

yıl dır de ğiş me miş ler dir. Me me li le rin kö ke ni ko nu sun da

ev rim ci le rin öne sür dü ğü id dia lar, akıl ve mantık dışı pek

çok hi ka ye içer mek te dir. Hiç bir bi lim sel bul guy la des tek -

len me yen bu hi ka ye ler, pro pa gan da mal ze me si ola rak

kul lanılır. El bet te di le yen di le di ği gi bi se nar yo lar üre te -

bi lir ve ya kur gu lar da bu lu na bi lir, an cak bu se nar yo ları

bi lim sel miş gi bi ta nıt mak son de re ce yanlış bir tu tum dur. 

www.dawkinsecevap.com
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Yan da: Gü nü müz 
kurt la rı na bir ör nek

Alt ta: 9.5 mil yon yıl lık
Kurt ka fa ta sı fo si li

İş te Rab bi niz olan Al lah bu dur. O’ndan  baş ka
İlah  yok tur. Her şe yin Ya ra tı cı sı dır. Öy ley se O’na

kul luk edin. O, her şe yin üs tün de bir ve kil dir. 
(Enam Su re si, 102)

www.darwinizminyalanlarinaaldanmayin.com 
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Bu gü ne ka dar hiç bir bo za yı "Ne den ze ka mı ge liş ti rip bir

me de ni yet kur mu yo rum" di ye rek, şe hir ler in şa et me ye,

sa nat eser le ri mey da na ge tir me ye, ede bi eser ler ha zır la -

ma ya, bi lim sel ke şif ler yap ma ya kal kış ma mış tır. Ayı lar,

hep ayı ola rak kal mış, her han gi baş ka bir can lı ya dö nüş -

me miş tir. Bü tün can lı lar, sa hip ol duk la rı özel lik ler le soy -

la rı nı de vam et tir miş ken, may mun la rın söz de in sa na dö -

nüş tü ğü nü öne sür mek akıl ve man tık dı şı dır. Bu id dia -

nın hiç bir bi lim sel da ya na ğı da yok tur.

Üst te: Gü nü müz de ya şa -
yan bir boz ayı.

Sol da: 90 mil yon yıl lık 
boz ayı ka fa ta sı fo si li.

www.fosiller.net
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Gör mü yor lar mı; gök le ri ve ye ri ya ra tan Al lah, 
on la rın ben ze ri ni ya rat ma ya gü cü ye ter ve on lar için

ken di sin de şüp he ol ma yan bir sü re (ecel) kıl mış tır.
Zul me den ler ise an cak in kar da ayak di ret ti ler. 

(İs ra Su re si, 99)

Sağ da: Gü nü -
müz kur du na
bir ör nek

Alt ta: 9.3 mil -
yon yıl lık kurt 
ka fa ta sı fo si li.

www.darwinistlersoruncevaplayalim.com 
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Yer yü zün de ki en vah şi hay van lar ola rak ta nım la nan as -

lan, kap lan, leo par gi bi ke di tür le ri nin tü mü nün post la rı -

nın fark lı de sen ler de ol du ğu nu bi li yor muy du nuz? Tıp kı

in san la rın par mak izi gi bi bu de sen ler de yer yü zün de ki

her leo par ve ja gu ar için fark lı dır. 

Üst te: 80 mil yon yıl lık kap lan
ka fa ta sı fo si li

Yan da: Gü nü müz kap lan la rı na
bir ör nek.

www.darwinnedenyanildi.com 
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O Al lah ki, ya ra tan dır, (en gü zel bir bi çim de) 
ku sur suz ca var eden dir, ‘şe kil ve su ret’ ve ren dir. En
gü zel isim ler O’nun dur. Gök ler de ve yer de olan la rın

tü mü O’nu tes bih et mek te dir. O, Aziz, Ha kim dir.
(Haşr Su re si, 24)

Solda: 95 mil -
yon yıl lık

til ki ka fa ta sı 
fo si li

Altta: Gü nü müz til ki le ri ne bir ör nek

www.evrimbilim.com 
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Fo sil ka yıt la rı ev rim te ori si ne en bü yük dar be yi in di ren

bul gu lar dan bi ri dir, çün kü;

1. Ev rim ci ler can lı la rın sü rek li kü çük de ği şik lik ler ge çi -

re rek il kel den ge liş mi şe doğ ru iler le di ği ni id di a eder ler.

Fo sil bul gu la rı ise can lı la rın yüz mil yon lar ca yıl bo yun ca

en ufak bir de ği şi me da hi uğ ra ma dı ğı nı is pat la mış tır.

2. Ev rim ci ler tüm can lı la rın ha ya li bir or tak ata dan tü re -

www.baltikamberleri.com 

Yan da: Lüb nan’da
bu lun muş 95 mil -
yon yıl lık zar ga na
fo si li.

Alt ta: Gü nü müz de
ya şa yan bir zar ga -
na.

Be lo ni da e fa mil ya -
sı na da hil olan
zar ga na lar, in ce
uzun bir ya pı ya
sa hip tir. Sıç ra ya -
rak su yü ze yi ne çı -
ka bi lir ve kuy ruk -
la rı üze rin de ye ni -
den su ya dö ne bi lir -
ler. Bu nu, düş man -
la rın dan kaç ma
yön te mi ola rak
kul la nır lar.
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Üst te 208-146 mil yon yıl lık
bir ka ri des fo si li gö rü lü yor.
Al man ya’da bu lu nan bu fo -
si lin yan da gö rü len gü nü -
müz ka ri de si ile hiç bir
farkı yok tur.

dik le ri ni öne sü rer ler. Bu gü ne ka dar can lı tür le ri nin ata sı

ola rak ka bul edi le bi le cek tek bir ta ne da hi fo sil ör ne ği ne

rast lan ma mış tır.

3. Ev rim ci ler, can lı la rın bir bir le rin den tü re dik le ri ni ve

bu nu gös te ren ara ge çiş form la rı ol du ğu nu söy ler ler. 150

yıl dır ya pı lan araş tır ma lar so nu cun da bir ta ne bi le ara

can lı la ra ait fo sil bu lun ma mış tır. 

www.bocekfosilleri.com





GİRİŞ

B ir an için ha ya tı nız bo yun ca en çok sa hip ol mak is te di ği -

niz im ka nın si ze su nul du ğu nu, fa kat si zin bu tek li fi de ğer -

len dir eme yip, ge ri çe vir di ği ni zi dü şü nün. Ha ya tı nı zı ta ma men

de ğiş ti re bi le cek bu yan lış ka rar dan son ra kim bi lir ne ka dar bü -

yük bir piş man lık ya şar, o ana ge ri dö nüp ka ra rı nı zı de ğiş ti re -

bil me yi ne ka dar çok is ter si niz. Ama ar tık çok geç tir ve za ma -

nı ge ri ye çe vir mek müm kün de ğil dir. Ya pı la cak en akıl cı şey

bun dan son ra ben zer bir ha ta ya düş me mek için ted bir al mak -

tır. Bu yan lış ka ra rı al ma nız da et ki si olan ki şi le ri dü şü nür, bir

da ha bu tarz kim se le rin et ki si al tın da kal ma ma ya ken di ken di -

ni ze söz ve rir si niz. 

Şu an da da bir çok in san için bu du rum ge çer li dir. Dün ya

üze rin de ki tüm in san la rın önü ne, dün ya da ki en bü yük fır sat la

da hi kı yas edi le me ye cek ka dar bü yük bir im kan su nul muş tur.

İn san la rın bü yük bir bö lü mü ise bu bü yük im ka nı gör mez den

gel mek te, akıl ve vic dan la rıy la de ğer len dir me yip ge ri çe vir mek -

te dir ler. Al lah yer yü zün de ki tüm in san la ra hem dün ya da gü zel -

lik, iyi lik, ada let, eşit lik, bol luk, re fah ve hu zur do lu bir ha yat,

hem de ahi ret te in sa nın ak lı nın da hi ala ma ya ca ğı ni met le rin en

gü zel le ri için de, ebe di bir ya şam va at et mek te dir. Bu da vet,

Yüce Rabbimiz Al lah'ın el çi le ri ve in san la ra bir reh ber ola rak in -

dir di ği kut sal ki tap la rı ara cı lı ğı ile ta rih bo yun ca is tis na sız tüm

in san la ra ya pıl mış tır.



Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav)'in de Ku ran ara cı lı ğıy -

la tüm in san la ra yap tı ğı bu da vet, hak kıy la tak dir ede bi len ler

için, önem li bir fır sat, çok bü yük bir lü tuf ve Al lah'tan bir ni met -

tir. Vic dan ve akıl sa hi bi her in san dan bek le nen ise böy le si ne

bü yük bir fır sa tı dik kat le de ğer len dir mek, önem ve re rek dü şün -

mek ve bu fır sat tan ge rek ti ği gi bi is ti fa de et mek tir. Ak si bir tu -

tum, ya ni Ku ran'da bil di ri len ger çek le ri göz ar dı et mek, din le -

me mek ve dü şün me mek ya da bu ger çek ler den in kar ede rek

kaç mak ise, ahi ret gü nün de baş ta ver di ği miz ör nek le kı yas la na -

ma ya cak ka dar bü yük bir piş man lı ğa se bep ola cak tır. Üs te lik bu,

hiç bir şe kil de te la fi edi le me ye cek, ge ri dö nü le me ye cek bir piş -

man lık tır. 

Al lah'ın da ve ti ne bu gün ica bet et me yen ler, o zor lu gün gel di -

ğin de "… Keş ke (dün ya ya bir da ha) ge ri çev ril sey dik de

Rab bi mi z’in ayet le ri ni ya lan la ma say dık ve mü min ler den

ol say dık" (Enam Su re si, 27) der ler. Ama ar tık piş man ol mak için

çok geç tir. O gün, her in san için dün ya ha yat la rı bo yun ca ya pıp et -

tik le riy le il gi li hü küm ve ril miş, her kes ala ca ğı kar şı lı ğı al mış tır.

Ancak dünya hayatındaki bu kaçışın üzerinde en çok durul-

ması gereken yönü, bazı insanların içinde ne yazdığını dahi bil-

meksizin Kuran okumaya, öğrenmeye ve dinlemeye karşı diren-

meleri, Kuran'dan yüz çevirmeleridir. İnsanların büyük bir bölü-

mü Allah'ın kendilerini nasıl güzel bir hayata ve nasıl üstün bir

ahlaka davet ettiğini bilmeden, sahip oldukları ön yargılar nede-

niyle, Kuran ayetlerinden kaçarlar. Kendilerine anlatılanları

tarafsız ve ön yargısız bir şekilde değerlendirmez ve elçilerin

davetini büyük bri cehaletle reddederler. Bu red, söz konusu

insanları büyük bir yıkıma götüren ilk adımdır. Ancak insanların
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büyük bir bölümü, içinde bulundukları şiddetli gaflet hali ve fikri

saplantı nedeniyle bunun farkında dahi değildirler. 

Bu ki ta bın ya zı lış ama cı bu in san la rı, ken di le ri ni dün ya da ve

ahi ret te çok bü yük bir kay ba uğ ra ta cak bu ön  yar gı lı ba kış açı sı na

kar şı uyar mak tır. Geç miş te ki tüm sa lih mü min le rin yap tı ğı gi bi,

iman eden ya da et me yen her ke si her tür lü ön yar gı dan, ez ber -

len miş bil gi den, fik ri sap lan tı dan arın mış bir şe kil de Ku ran oku ma -

ya, Al lah'ın ayet le ri üze rin de dü şün me ye da vet et mek tir. An cak

bu uyar ma ve ha tır lat ma, sa de ce Al lah'ı ve Ku ran'ı in kar eden ler

için de ğil, ay nı za man da iman et tik le rini söy le dik le ri hal de Ku ran

ah la kı nı ge re ği gi bi ya şa ma yan kim se ler için de ge çer li dir.

Geç miş te ya şa mış tüm Pey gam ber ler de gön de ril dik le ri top -

lu luk la rı Al lah'a iman et me ye ve hak di ne uy ma ya da vet et tik le rin -

de çok bü yük bir di ren me, in kar  ve ret le kar şı laş mış lar dır.

Bu ba kım dan ki tap bo yun ca an la tı la cak olan tüm ör nek le rin,

ta rih bo yun ca bü tün hak ki tap lar için ge çer li ol du ğu ve her el çi -

nin ben zer ce vap lar la kar şı laş tı ğı unu tul ma ma lı dır. Do la yı sıy la bi -

zim bu ki tap ta "Ku ran'ı din le me yen ler", "Ku ran'dan ka çan lar" ola -

rak ta rif ede ce ği miz ki şi ler, geç miş te ya şa mış tüm el çi le re, tüm

hak ki tap la ra kar şı ben zer ta vır lar gös te ren, iman et mek te di re -

nen, ger çek ler den ka çan kim se le ri de ifa de et mek te dir.

Ama cı mız he nüz da ha va kit var ken, in sa nla rı ye ni den Ku -

ran'da bil di ri len ler üze ri ne dü şün me ye sevk et mek, Al lah'a

tes lim ol ma ya da vet et mek tir. Ay rı ca Al lah'ın Ku ran'da ha ber

ver di ği, "Kim Al lah'a da vet ede ne ica bet et mez se, ar tık

o, yer yü zün de (Al lah'ı aciz bı ra ka cak de ğil dir ve onun

O'ndan baş ka) ve li le ri yok tur. İş te on lar, apa çık bir sa -

pık lık için de dir ler" (Ah kaf Su re si, 32) aye ti nde ki hük mü bir

kez da ha ha tır lat mak tır. 
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İN SAN LAR KU RAN'DA
AN LA TI LAN GER ÇEK LE R DEN

NE DEN KA ÇAR LAR?

İ n san doğ du ğu an dan iti ba ren öğ ren me is te ği için de çev re si -

ni araş tı rır du rur. Çocukluk döneminde gördüğü, duyduğu

ve okuduğu herşey onun için yepyeni ve heyecan vericiyken,

zaman içerisinde bu araştırma ve yeni şeyler öğrenme isteği

yerini alışkanlıklara, büyüklerinden kalma hazır bilgilere, hatta

çoğu zaman bazı hurafevari inanışlara bırakır. Kayıtsız şartsız

kabul edilen bu kalıplaşmış bilgilerin sonucunda ise genelde tek

tip, araştırma ve düşünme yeteneğini kaybetmiş, gördüğü-duy-

duğu şeyleri sorgusuz sualsiz uygulayan bir insan modeli ortaya

çıkar. Bu kişi için artık içinde yaşadığı toplumun "kötü" dedikle-

ri "kötü", "iyi" dedikleri de "iyi"dir. Kötünün neden kötü, iyinin

de neden iyi olduğu araştırılmaz.

Bu konuda en dikkat çekici olan ise, eskilerden kalan bilgi-

lere en derin bağlılığın din konusunda yaşanmasıdır. İnsanların

büyük bir bölümü, hatalı bilgilerle ve geçmiştekilerden kalma

yalan yanlış uygulamalarla birleştirdikleri kendi dinlerini uygu-

larlar. 

Bu dinin kuralları farklı, yasakları farklı, ahlak anlayışı farklı-

dır. Bu batıl din, Allah'ın vahyinde ve Peygamber Efendimiz

(sav)'in sünnetinde olmayan pek çok kuralı da beraberinde getir-
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miştir. Bu batıl din anlayışının en tehlikeli sonucu ise insanlar ara-

sında hak ve gerçek dine karşı bir ön yargı oluşturmasıdır.

İn san la rın bü yük bir bö lü mü edin dik le ri ön  yar gı lar, yan lış

bil gi len dir me ler ve ta raf lı de ğer len dir me le rin bir so nu cu ola rak

ger çek din den uzak la şır lar. Hat ta ço ğu za man bu ki şi ler, Al lah'ın

adı nın anıl ma sı na, ayet le ri nin okun ma sı na da hi ta ham mül ede -

me ye cek bir hal alır lar. Gün lük ha yat la rın da olay la ra ta raf sız yak -

la şan, ön  yar gı lı tu tum la rı eleş ti ren, araş tır ma  yap mak tan, oku -

yup öğ ren me den ya na olan ve açık gö rüş lü kim lik le riy le ta nı nan

bazı ki şi ler bi le, "din" söz ko nu su ol du ğun da bir an da son de re -

ce sa bit fi kir li, tu tu cu ve ön  yar gı lı bir ta vır ser gi ler ler. Üs te lik bu

yap tık la rı kar şı sın da öne sü re bil dik le ri bir ma ze ret le ri de yok tur. 

De ma go ji ler le, bo zuk man tık lar la bu dü şün ce le ri ni sa vun -

ma ya ça lı şır lar, an cak bu ki şi le rin her han gi bir se be be da yan ma -

dan Al lah'ın ayet le rin den, Ku ran ah la kın dan kaç ma la rı nın al tın -

da ger çek te bir çok ne den yat mak ta dır. 

Allah'ın ayetlerde bize bildirdiği üzere, söz konusu insanlar

Kuran'da anlatılan gerçeklerden şu nedenlerden dolayı kaçarlar:

Ata la rı nın Batıl Di ni ne Olan Kö rü Kö rü ne
Bağ lı lık la rı Ne de niy le…

Tarih boyunca büyük küçük tüm değişimlerin, atılımların ve

yeni fikirlerin karşısında bazı insanların tutucu tavırları yer

almıştır. Bilimden eğitime, ekonomik düzenden adalet sistemi-

ne kadar birçok konuda, bir zamanlar onay görmüş olan kural-

lardan yana olan kişiler, değişime karşı çıkmışlardır. Ancak karşı

çıkarken savundukları doğrular olmamıştır, çoğu zaman alışkan-

lıklar, gelenekler ve görenekler ölçü olarak alınmıştır. Bu yanlış

zihniyetle, Allah'ın vahyini insanlara bildirmekle görevlendirilen
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elçilerle de karşılaşmışlardır. Tarih boyunca her elçiye, Hz.

Muhammed (sav)'e, Hz. İsa (as)'a, Hz. Şuayb (as)'a, Hz. Musa

(as)'a, Hz. Nuh (as)'a, Hz. Hud (as)'a ve diğerlerine kendi batıl

dinlerini savunan kişiler karşı çıkmış, kendilerine sunulan her ne

olursa olsun bu batıl inançlardan hiçbir şekilde dönmeyecekle-

rini söylemişlerdir. 

Allah'ın bizlere "ataların dinine bağlılık" olarak bildirdiği bu

sapkın zihniyetin sonucu, insanların geçmişteki atalarından kalan

yaşam ve ahlak biçimini örnek almaları, bunu devam ettirmele-

ridir. Bu kişilerin en büyük yanılgıları ise atalarından kalan bu

mirasa sıkı sıkıya bağlı kalmanın büyük bir erdem olduğunu san-

malarıdır. 

Al lah'ın biz le re "ata la rın di ni ne bağ lı lık" ola rak bil dir di ği bu

zih ni ye tin so nu cu , in san la rın geç miş te ki ata la rın dan ka lan ya şam

ve ah lak bi çi mi ni ör nek al ma la rı, bu nu de vam et tir me le ri dir. Bu

ki şi le rin en bü yük ya nıl gı la rı ise ata la rın dan ka lan bu mi ra sa sı kı sı -

kı ya bağ lı kal ma nın bü yük bir er dem ol du ğu nu san ma la rı dır.

Ku ran'da el çi le rin teb liğ le ri ve ka vim le ri nin on la ra ver dik le -

ri ce vap lar la il gi li çok de tay lı bil gi ler ve ril mek te dir. El çi le rin

Al lah'a iman et mek için yap tık la rı da ve te bu ki şi ler, "... Ger -

çek ten biz, ata la rı mı zı bir üm met (din) üze rin de bul duk

ve doğ ru su biz, on la rın iz le ri ne (eser le ri ne) uy muş kim -

se le riz." (Zuh ruf Su re si, 23) şek lin de kar şı lık ver miş ler dir. 

Ger çek ten de in kar cı la rın ta kip et tik le ri yol ata la rı nın yo lu,

oku duk la rı ise ata la rı nın eser le ri dir. O yo lun dı şın da bir yol iz -

le mez, o ki tap la rın dı şın da baş ka bir ki tap oku maz lar. Ata la rı nın

en doğ ru yol da ol duk la rı na ina nır, on la rın ha yat şe kil le ri ni ken -

di le ri ne ör nek alır, söy le dik le ri her sö zün ken di le ri ne ha yat ver -

di ği ni dü şü nür ler. Bu bağ lı lık o ka dar güç lü dür ki, bu yo lun yan -
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lış bir yol ol du ğu nu ve geç miş te ki ata la rı nın pek çok ha ta la rı ve

ek sik lik le ri ol du ğu nu on la ra gös ter me ye ça lı şan ki şi le ri ken di le -

ri ne en bü yük düş man bi lir ler. En bü yük kor ku la rı da ata la rın -

dan va si yet al dık la rı bu batıl din le rin den ge ri dön dü rül mek tir. 

Geç miş te ki ka vim le rin el çi le ri Ku ran'da ha ber ve ri len, "Siz

iki niz, bi zi ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz (yol)dan çe -

vir mek ve yer yü zün de bü yük lük si zin ol sun di ye mi bi ze

gel di niz? Biz, si zin iki ni ze ina na cak de ği liz" (Yu nus Su re si,

78) aye tiy le bil di ril di ği şe kil de suç la ma la rı nın al tın da ya tan çar-

pık mantık da iş te bu dur. 

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi insanların bir kısmı, doğ ru lu ğu -

nu araş tır ma dan, vic dan la rıy la de ğer len dir me den, sa de ce yıl lar -

dan be ri o şe kil de gör dük le ri için ata la rı nın batıl di ni ni iz le mek -

te, ger çek le re kar şı tüm güç le riy le di ren mek te dir ler. 

Allah inkar edenlerin bu tavrını "... (Peki) Ya atalarınız

aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyse-

ler?" (Bakara Suresi, 170) ayetiyle bizlere bildirmektedir.

Ancak onlar batıl dinlerine olan bağlılıkları nedeniyle, büyük bir

akılsızlık göstererek, hiç kimsenin atalarından daha akıllı olabi-

leceğine ihtimal vermez, hiçbir doğruyu işitmek istemez, elçinin

çağrılarına kulak tıkar, yüz çevirirler. Ancak bu çirkin tavırları-

na karşılık öne sürebilecekleri geçerli hiçbir açıklamaları yoktur.

Çünkü elçinin onları davet ettiği şey Allah'ın sözü olan

Kuran'dır. Ayette şu şekilde bildirilir:  

(O pey gam ber ler den her bi ri de şöy le) De miş tir:

"Ben si ze ata la rı nı zı üs tün de bul du ğu nuz şey den da -

ha doğ ru ola nı nı ge tir miş ol sam da mı?" On lar da de -

miş ler di ki: "Doğ ru su biz, ken di siy le gön de ril di ği niz

şe ye ka fir olan la rız." (Zuh ruf Su re si, 24)
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İşte insanların bir kısmı atalarının batıl dinine olan bu körü

körüne bağlılıkları nedeniyle Kuran'ın gerçeklerinden kaçar,

ayetlerdeki hükümleri görmezden gelir ve Allah'ın vahyini göz

ardı ederler. Dünya hayatının ne kadar kısa olduğunu, birkaç on

yıl sonra ölüp bir beze sarılarak toprağın altına atılacaklarını ve

Allah Katında tüm yapıp ettikleriyle hesaba çekileceklerini akıl-

larına dahi getirmezler. 

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

dık; öyle ki, ömür onlara (hiç bitmeyecekmiş gibi) uzun

geldi..." (Enbiya Suresi, 44) ayetiyle inkarcıların bu büyük yanılgı-

larını haber vermektedir. Ölüm gerçeğinden kaçan bu insanlar,

Allah'ın ayetlerinden yüz çevirdikleri için çok büyük bir yıkıma

uğrayacaklardır. Ama bundan yana da büyük bir gaflet içindedirler.

Kuran'da bu konuda verilen örneklerden biri Hz. İbrahim

(as)'ın kavmidir. Bu inkarcı topluluk, atalarının yolunu izleyip

putlara tapmaktadır. Bu batıl dine olan bağlılıkları nedeniyle de

Hz. İbrahim (as)'ın hak dine davetini reddetmektedirler.

Ayetlerde inkar edenlerle birlik olan babasına ve kavmine Hz.

İbrahim (as)'ın, "... Sizin, karşılarında bel büküp eğilmekte

olduğunuz bu temsili heykeller nedir?" (Enbiya Suresi, 52)

şeklinde seslendiği bildirilir. Bundan sonra aralarında geçen

konuşmalar Kuran'da şöyle haber verilir:

"Biz ata la rı mı zı bun la ra ta pı yor bul duk" de di ler.

De di ki: "An dol sun, siz ve ata la rı nız apa çık bir sa pık -

lık için de si niz." "Sen bi ze ger çe ği mi ge tir din, yok sa

(bi zim le) oyun oy na yan lar dan mı sın?" "Ha yır" de di.

"Si zin Rab bi niz gök le rin ve ye rin Rab bi dir, on la rı

Ken di si ya rat mış tır ve ben de bu na şe ha det eden ler -

de nim." (En bi ya Su re si, 53-56)
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Ayetlerin devamında söz konusu kavmin, Hz. İbrahim (as)'ın

Allah'a iman etmeleri için yaptığı her davete inkar ile karşılık

verdiklerinden bahsedilir. Aralarında geçen bu konuşmadan

sonra Hz. İbrahim (as) putlarına bir tuzak kuracağını söyler.

Onlar gittikten sonra önünde eğildikleri tüm putlarını, "büyük

olan hariç" kırar. Daha sonra inkar eden kavmi ile İbrahim

Peygamber (as) arasında geçen konuşmalar ayetlerde şöyle

haber verilir:

"Bi zim ilah la rı mı za bu nu kim yap tı? Şüp he siz o, za -

lim ler den bi ri dir" de di ler. "Ken di si ne İb ra him de ni -

len bir gen cin bun la rı di li ne do la dı ğı nı işit tik" de di ler.

De di ler ki: "Öy ley se, onu in san la rın gö zü önü ne ge ti -

rin ki, ona (na sıl bir ce za ve re ce ği mi ze) şa hit ol sun -

lar. "De di ler ki: "Ey İb ra him, bu nu ilah la rı mı za sen

mi yap tın?" "Ha yır" de di. "Bu yap mış tır, bu on la rın

bü yük le ri dir; eğer ko nu şa bi li yor sa, siz on la ra so ru ve -

rin." (En bi ya Su re si, 59-63)

Hz. İbrahim (as)'ın bu daveti ve Allah'ın ilham ettiği akılcı

yöntemi karşısında kavmi ilk önce tereddüt eder ve "vicdanla-

rına başvurup" zalimlik yaptıklarını bir an için kabul ederler.

Ancak daha sonra hemen gerisin geri dönüp, yeniden yüz çevi-

rirler. Onların bu çirkin ahlakı ayetlerde şöyle haber verilir:

"… An dol sun, bun la rın ko nu şa ma ya cak la rı nı sen de

bil mek te sin." De di ki: "O hal de, Al lah'ı bı ra kıp da

siz le re ya ra rı ol ma yan ve za ra rı do kun ma yan şey le -

re mi ta pı yor su nuz? Yuh si ze ve Al lah'tan baş ka tap -

tık la rı nı za. Siz yi ne de akıl lan ma ya cak mı sı nız?" (En -

bi ya Su re si, 65-67)

Bu konuşmalarının ardından Hz. İbrahim (as)'ı şehit etmeye,
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ateşe atmaya çalışmışlar, ancak Allah onların bu tuzaklarını

geçersiz kılmıştır. Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi inkar

eden bir topluluk için atalarının yanlış yolda olması, yaptıkları

şeyin akılsızca ve mantık dışı olması önemli değildir. Zaten onlar

doğrunun peşinde de değildirler. Onların tek yaptıkları, doğru

veya yanlış da olsa atalarının yolunu izlemektir. Bunun dışında

hiçbir şeyi dinlememektedirler. Çünkü bu insanlar akıllarını ve

vicdanlarını devre dışı bırakmışlardır. Vicdanlarına başvurup

doğru olanı görebilecekleri ve irade göstererek doğruları uygu-

layabilecekleri halde, kendilerine öğretilen batıl düşüncelerle

yetinirler. Çoğunluğun yolunu izlemek, kendilerine öğretilenle-

ri doğru mu yanlış mı araştırmadan körü körüne uygulamak,

kendi ifadeleriyle bir anlamda "hazıra konmak" demektir. Bu

çarpık zihniyet ise, vicdanın körelmesi ve iradesizliğin bir sonu-

cudur.  

An cak bu ka dar de ğer ve rip, her şe yin üze rin de tut tuk la rı

ata la rı nı kı ya met gü nün de yan la rın da gö re me ye cek ler dir. Dün -

ya da ken di le ri ni Al lah'ın yo lun dan uzak laş tı ran, şey ta nın yo lu na

ça ğı ran in san lar he sap gü nü on la rı ya pa yal nız bı ra ka cak tır. Ayet -

ler de bu in san la rın o gün du ya cak la rı piş man lık şu şe kil de ta rif

edi lir:

Yüz le ri nin ateş te ev ri lip çev ri le ce ği gün, der ler ki:

"Ey vah lar bi ze, keş ke Al lah'a ita at et sey dik ve Re -

sûl'e ita at et sey dik." Ve de di ler ki: "Rab bi miz, ger -

çek ten biz, efen di le ri mi ze ve bü yük le ri mi ze ita at et -

tik, böy le ce on lar bi zi yol dan sap tır mış ol du lar.

Rab bi miz, on la ra azap tan iki ka tı nı ver ve bü yük bir

la net ile la net et." (Ah zab Su re si, 66-68)
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Dün ya Ha ya tı na Olan Şid det li Bağ lı lık la rı
Ne de niy le…

İn san la rın Ku ran'da an la tı lan ger çek le r den kaç ma la rı nın en

önem li ne den le rin den bi ri de dün ya ha ya tı na olan şid det li bağ -

lı lık la rı ve bu ha yat la rı nın hiç bit me ye ce ği yö nün de ki bü yük ya -

nıl gı la rı dır. Bu ne den le de dün ya ha ya tı nın ne ka dar kı sa ol du -

ğu nu dü şün mez ler. Her in sa nın hiç bek le me di ği bir an da ölüm

me lek le riy le kar şı la şa ca ğı nı, son ra ye rin al tı na ko nu la rak üze ri -

ne kü rek ler le top rak atı la ca ğı nı, o an ya nı na dün ya ha ya tı na da -

ir hiç bir şey ala ma ya ca ğı nı da akıl la rı na ge tir mez ler. 

O gün hiç bir in sa na ne tüm ha ya tı bo yun ca sa hip ol mak için

ça ba la dı ğı mal ve mülk, ne de de ğer ver di ği ya kın la rı, dost la rı

eş lik et me ye cek tir. O gün in san, ya pa yal nız bir şe kil de Al lah'ın

kar şı sı na çık tı ğın da, tüm ya pıp et tik le ri önü ne ge ti ri le cek tir. İş -

te o an dün ya ha ya tı nın ge çi ci bir de ne me ye ri ol du ğu nu is tis -

na sız tüm in san lar id rak ede cek ler dir. Ama o gün piş man ol mak

için ar tık çok geç tir.

Bu ger çek le ri akıl la rı na ge tir me yen in san la rın di ne ve dün ya

ha ya tı na yö ne lik çok fark lı bir ba kış açı la rı var dır. Ha ya tın eği -

tim-ev li lik-iş üç ge ni için de bir ko şuş tur ma dan iba ret ol du ğu nu,

bun la rın dı şın da bir ha ya tın müm kün ol ma dı ğı nı dü şü nür ler. Bu

ne den le de zi hin le ri ni genellikle sa de ce bu üç ko nu meş gul

eder. Olay la rı bu ba kış açı sı na gö re de ğer len di rir, ka rar la rı nı

bu na gö re alır, bu na gö re uy gu lar lar. Üze rin de de rin de rin dü -

şü nül me si ge re ken ko nu la rı da bu ba kış açı la rı na gö re sı ra lar lar:

Na sıl pa ra ka za na cak la rı, ge le cek le ri nin na sıl ola ca ğı, iş ha ya tın -

da na sıl ba şa rı lı ola cak la rı, ev li lik ha yat la rı, eği tim le ri, ka ri yer le -

ri… El bet te ki bun la rın tü mü önem li ko nu lar dır ve üze rin de dü -

şü nül me si ge re kir. An cak bu ki şi le rin içi ne düş tük le ri çok
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önem li bir ya nıl gı var dır. Bu ki şi ler sa de ce dün ya ha ya tı ile il gi li

ko nu la rı dü şü nür ler ve ha ya tın en bü yük ger çe ği olan ölü mü

dü şün mek ten ka çar lar, çün kü bu ki şi le ri ayet te ha ber ve ril di ği

üze re "… şey tan kış kırt mış ve uzun emel le re kap tır mış -

tır." (Mu ham med Su re si, 25) Dün ya ha ya tı nın hiç bit me me si ni

is te me le ri nin al tın da ya tan ne den de iş te dün ya ha ya tı na yö ne -

lik uzun emel le ri, ge le cek ten bek len ti le ri ve yıl la ra yay dık la rı he -

def le ri dir. Bu he def le rin öte si ni, ya ni ahi ret için de ha zır lık yap -

ma la rı ge rek ti ği ni göz ar dı eder ler.

Ku ran oku mak tan ve Ku ran'da bil di ri len ger çek le ri dü şün -

mek ten kaç tık la rı için, baş ka in san la rın ken di le ri ne bu apa çık

ger çe ği an lat ma sı na da fır sat ver mez ler. Oy sa Ku ran'ı oku sa lar

ya da ken di le ri ne ya pı lan da vet le re ku lak ver se ler, Al lah'ın ayet -

ler de bil dir di ği ger çek ler den ha ber dar ola cak, Al lah'ın hoş nut

ola ca ğı şe kil de bir ha yat sür dür me nin öne mi ni ve aci li ye ti ni kav -

ra ya cak lar dır. Böy le ce ken di le ri ve ya kın la rı için ya rar sağ la ya -

cak, son suz ce hen nem aza bın dan kur tul ma yı uma bi le cek ler dir.

Bu kav ra yış ve umut her in san için çok önem li dir, çün kü asıl va -

rı la cak yurt, son suz ahi ret ha ya tı dır. 

Al lah Al-i İm ran Su re si'nde şu şe kil de bil di rir:

Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve
gü mü şe, sal ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re
du yu lan tut ku lu şeh vet in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı -
lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Asıl va rı la cak
gü zel yer Al lah Ka tın da olan dır. De ki: "Si ze bun dan
da ha ha yır lı sı nı bil di re yim mi? Kor kup sa kı nan lar için
Rab le ri nin Ka tın da, için de te mel li ka la cak la rı, al tın -
dan ır mak lar akan cen net ler, ter te miz eş ler ve
Al lah'ın rı za sı var dır. Al lah, kul la rı hak kıy la gö ren -
dir." (Al-i İm ran Su re si, 14-15)

44 KURAN'I DİNLEMEYENLER



Yukarıda da hatırlattığımız gibi genellikle insanların, yaşamla-

rı boyunca kendi batıl anlayışlarına göre kurduğu bir düzenleri

vardır. Ve bu düzenin, özellikle de tüm dünyaya bakış açılarının,

diğer bir deyişle "hayat felsefelerinin" değişmesini kesinlikle iste-

mezler. 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 bildirildiği gibi, Hz.

Şuayb (as)'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:

De di ler ki: "Ey Şu ayb, ata la rı mı zın tap tı ğı şey le ri bı -

rak ma mı zı ya da mal la rı mız ko nu sun da di le di ği miz

gi bi dav ran mak tan vaz geç me mi zi se nin na ma zın mı

em re di yor? Çün kü sen, ger çek te yu mu şak huy lu, ak -

lı ba şın da (re şid bir adam)sın." (Hud Su re si, 87)

Ayette Hz. Şuayb (as)'ın kavmine şöyle cevap verdiği bildirilir:

De di ki: "Ey kav mim gö rü şü nüz ne dir söy ler mi si niz?

Ya ben Rab bim den apa çık bir bel ge üze rin de isem ve

O da be ni Ken di sin den gü zel bir rı zık ile rı zık lan dır -

mış sa? Ben, si ze ya sak la dı ğım şey le re (ken dim sa hip -

len mek su re tiy le) si ze ay kı rı düş mek is te mi yo rum.

Be nim is te di ğim, gü cüm ora nın da yal nız ca ıs lah et -

mek tir. Be nim ba şa rım an cak Al lah ile dir; O'na te -

vek kül et tim ve O'na iç ten yö ne lip-dö ne rim." (Hud

Su re si, 88)

Bu ki şi ler o ana ka dar sür dür dük le ri ba tıl ha yat la rın dan ra -

zı dır lar. Bu ha yat tarz la rı nın ve alış tık la rı sis te min de ğiş me si ni
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ke sin lik le is te mez ler. Al lah'ın "Bi zim le kar şı laş ma yı um ma -

yan lar, dün ya ha ya tı na ra zı olan lar ve bu nun la tat min

olan lar ve Bi zim ayet le ri miz den ha ber siz olan lar; iş te

bun la rın, ka zan dık la rı do la yı sıy la ba rın ma yer le ri ateş -

tir." (Yu nus Su re si, 7-8) ayet le riy le biz le re ta nıt tı ğı bu in san lar,

ken di le ri ni doğ ru yol da san mak ta dır lar. 

Al lah'ın zik rin den yüz çe vir miş ler ve "Şu hal de sen, Bi zim

zik ri mi ze sırt çe vi ren ve dün ya ha ya tın dan baş ka sı nı is -

te me yen den yüz çe vir." (Necm Su re si, 29) aye tin de bil di ril -

di ği gi bi tek is te dik le ri ne, ya ni dün ya ha ya tı na razı olmuşlardır.

An cak dün ya ha ya tı ge çi ci bir ya rar lan dır ma dan baş ka bir şey

de ğil dir.  

Ku ran'da, "O in kar eden ler Müs lü man ol ma yı ni ce ke -

re ler di le ye cek ler. On la rı bı rak; ye sin ler, ya rar lan sın lar

ve on la rı (boş) emel oya la ya dur sun. İler de bi le cek ler -

dir." (Hicr Su re si, 2-3) ayet le rin de bil di ril di ği gi bi bu dün ya ha -

ya tın da ki oya lan ma o ki şi le re ka yıp tan baş ka bir şey ar tır ma mak -

ta dır. Al lah dün ya ha ya tı na al da na rak di n ah la kı nı unu tan la rın,

he sap gü nü piş man lık du ya cak la rı nı şöy le bil dir miş tir:

"On lar, din le ri ni bir eğ len ce ve oyun (ko nu su) edin -

miş ler di ve dün ya ha ya tı on la rı al dat mış tı. On lar, bu

gün le riy le kar şı laş ma yı unut tuk la rı ve Bi zim ayet le -

ri mi zi 'yok sa ya rak ta nı ma dık la rı' gi bi, Biz de bu gün

on la rı unu ta ca ğız. (Araf Su re si, 51)

46 KURAN'I DİNLEMEYENLER



“DÜNYA HIRSINA YÖNELEN İNSAN 
SAMİMİYETİN ZEVKİNİ VE DERİNLİĞİNİ 

KAYBEDER”

ADNAN OKTAR: Asıl nedenlerden bir tanesi, aklı az kul-

lanmak... insan hâlbuki biraz tefekkür edip, biraz düşünse ben söy-

lüyorum ya her zaman mercimek kadar bir yerde böyle bir âlem sey-

reden insan, zaten başka bir delil aramaz. Başka delile gerek duy-

maz. Bir de samimiyetin derinliğini ve zevkini bırakmaktan

kaynaklanıyor olay. Yani insanlar genellikle mantıkla hare-

ket ediyorlar. Çünkü mantık her taraftan insanlara öğretilir.

Annesi çıkar, “yavrum aklını başına al, mantıklı ol, elalemin

en akılsızı sen misin, niye gidip yardım ediyorsun” der mese-

la. Ona mantık dersi verir. Aileler çok mantıklıdırlar, genellikle

birçoğu, yani hepsini tenzih ederim de, böyle materyalist aileler,

Darwinist aileler hep mantık üzerine kurmuştur olayları. Mesela,

ne bileyim işyerinde bir gayrimeşru bir şey yapılacaktır, “ela-

lemin en dürüstü sen misin, bak herkes yapıyor” der.

Mantıklı ol, yap o işi der ve yaptırtırlar. Bu hep şeytanın

sesidir. Hâlbuki insanın mantığı ile değil, vicdanı ile hareket

etmesi lazım, Allah’tan korkarak hareket etmesi lazım, çok

candan ve samimi hareket etmesi lazım. Böyle olunca tabi insa-

nın başı bazen belaya da girer, derde de girer. Yani dürüstlük öyle

ucuz bir konu değildir. İnsana pahalıya mal olur o. Yani haysiyet,

namus, onur, bunun bedeli ağırdır. Yani çok zaman insanlar bu yüz-

den müşkül durumda kalırlar. Bunu kabul edecek insanlar. 

SUNUCU: Doğru söylüyorsunuz, evet. Şimdi peki, inançtan

sapmaya neden olan etmenlerden ben devam etmek istiyorum.

Günahlara müptela olmak, günahların esiri olmak diye bir şey var

mıdır?
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ADNAN OKTAR: Şöyle oluyor. Aklı zayıf oluyor. Aklı zayıf

olunca imanı zayıf oluyor. Yoksa günah insanın canını yakar.

Çok rahatsız eder. Mesela, zinada insan, normal bir Müslüman felç

olur. Zaten gücü yetmez ona. Ona irade göstertemez. Bütün bünye-

si felç olur adeta. Mesela, haram bir içeceği, mesela farz edelim

şarap, yani felç olur zaten içemez. Gücü, iradesi yetmez. Onun için

gerçek imanda bunlar zaten, tabii olarak Müslümanda oluşmaz. Bir

de tiksinir Müslüman, haramdan zaten tiksinir. Yani küfürden tiksi-

nir, iğrenir. Yani onun fıtratında vardır, bu. Küfürde de çirkin olanı

beğenme vardır. Onu Masonlar şöyle açıklıyor. “Domuz için pisliğin”

diyor, “kıymeti olmasa domuz pislik yer mi” diyorlar. Kendilerine öyle

bir kapı açmışlar oradan, çok kötü bir örnek, yani tiksindirici bir

örnek. Böyle bir mantıkla yaklaşıyorlar. Burada Müslümanın akılcı

davranıp doğru olanı yapması gerekiyor, samimi olanı yapması gere-

kiyor. Biz de samimi olanı yaparken hiç zorlanmayız.

Samimiyet acayip zevklidir. Yani insanda adrenalin etkisi

yapar samimiyet. Müthiş gevşeticidir, insanın bütün kasları gev-

şer samimiyetten. Mantıkta insan kasılır. Dili, dişi kasılır man-

tıklı hareket etmekten. Gözler, dikkat ederseniz onların

nokta gibi olur gözleri, böyle mantıktan, o çıkardan ve men-

faat hırsından kasılırlar. Feci şekilde kasılırlar. Çünkü en ufak

bir hatada çıkarının zedeleneceğini düşünür. Hâlbuki mümin Allah’a

tam teslim olur. Bir çocuğun annesine teslim olması gibi değil mi,

annesinin kucağında nasıl tam teslim olmuş şekilde ise, mümin de

Allah’a tam teslim olmuştur. Gönlü son derece rahattır. O yüzden

hem aklen hem bedenen, her yönden mümin çok sıhhatli olur. Çok

sağlıklı olur. Ama her şeyi kendinin yaptığını düşünen bir insana, bir

avuç beyni olan bir insana bu tazyik fazla gelir. O zaman işte sinir-

leri bozuluyor. Eli ayağı boşalıyor. Konuşacağını şaşırıyor. Hafızası
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gidiyor. Yani mahvoluyor. Renk sapsarı oluyor. Yani huzursuz yaşıyor

ve her türlü hastalık gelişiyor. Mesela, kansere bünyesi uygun hale

geliyor. Çünkü vücut direnci kırılıyor. Vücut kendini savunamayacak

hale geliyor. Kanser, urlar her türlü hastalık gelişecek hale geliyor.

Hâlbuki derin iman, yani iman edende hiç olmaz demiyorum tabi

imtihan olarak olur, yani son derece sağlıklı olsa da olur da, fakat

genelinde dindarlar çok sağlıklı olur. Bilinir bu. Yani gerçek bir dindar

çok güçlüdür zaten. Çok sağlıklıdır bu ta eskiden beri bilinen, ünlü bir

şeydir. Hatta iman kuvveti derler, mesela inşaAllah. (Sayın Adnan

Oktar’ın Kanal 35’teki Röportajından, 7 Şubat 2009)

İç le rin de ki Şid det li Bü yük lük Duy gu su
Ne de niy le…

Ba zı in san la rın Ku ran'da bil di ri len ger çek ler den kaç ma la rı -

nın bir baş ka önem li ne de ni ise iç le rin de ki şid det li bü yük lük

duy gu su ya ni ki bir le ri dir. Ken di fi kir le ri nin, inanç la rı nın, ha yat

tarz la rı nın doğ ru lu ğu na ve ku sur suz lu ğu na o ka dar inan mış lar -

dır ki, bun lar dan da ha doğ ru bir fik rin, inan cın var lı ğı nı as la ka -

bul len mek is te mez ler. Böy le bir dü şün ce da hi on la rı ra hat sız

eder. Al lah'ın "Ona: "Al lah'tan kork" de nil di ğin de, bü yük -

lük gu ru ru onu gü na ha sü rük ler, ku şa tır. Böy le si ne ce -

hen nem ye ter; ne kö tü bir ya tak tır o." (Ba ka ra Su re si, 206)

aye tin de de bil di ril di ği gi bi, insanların büyük çoğunluğunu in ka -

ra sü rük le yen de iş te bu "bü yük lük gu ru ru" ya ni ki bi ri dir.

Böy le in san lar Ku ran'a da vet edil dik le rin de onu in kar eder -

ler. Çün kü hak di ne ta bi ol ma la rı de mek, o ana ka dar ba tıl bir
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inan ca sa hip ol duk la rı nı ka bul et mek de mek tir. Yıllar boyunca

yanlış bir yol izlediklerini, doğru yolda olmayan kişileri kendile-

rine önder seçtiklerini ya da yazdıkları, okudukları, değer ver-

dikleri tüm bilgilerin büyük bir yanılgı olduğunu kabul etmeleri

demektir. Bu da onlar için büyük bir felakettir. Kendi akılların-

ca felaket gibi gördükleri bu olayı yaşamamak için, her türlü

delili ile ispat edilse dahi sahip oldukları fikirlerin hezimetini

kabul etmek istemezler. Çünkü kibirleri buna izin vermez.

Kibirleri, ayette bildirildiği gibi "onları günaha sürükler". Ve asıl

felaketleri bu olur. 

Oy sa yap ma la rı ge re ken Ku ran'ın tek ger çek ol du ğu nu id rak

et tik ten son ra, yan lış bir yol üze rin de ol duk la rı nı he men ka bul et -

mek, vic dan la rı nın se si ne ku lak ver mek ve tev be edip yep ye ni bir

ha ya ta baş la mak tır. Ko lay olan ve Al lah'ın hoş nut ola ca ğı ah lak da

bu dur. Ak si, hem dün ya da hem de ahi ret te sı kın tı lı bir ha yat de -

mek tir. Al lah in kar eden le rin için de bu lun du ğu bu ka ran lık ruh

ha li ni, "Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük len me

do la yı sıy la bun la rı in kar et ti ler. Ar tık sen, boz gun cu la rın

na sıl bir so na uğ ra tıl dık la rı na bir bak." (Neml Su re si, 14)

aye tiy le biz le re bil dir mek te dir. Ki bir le ri bu in san la rı doğ ru yol dan

en gel le mek te ve çok bü yük bir zi ya na uğ rat mak ta dır.

Din  ah la kın dan uzak in san la rın iç le rin de ki bu bü yük len me

ar zu su nun bir so nu cu da Hac Su re si'nde şu şe kil de bildirilir:

İn san lar dan ki mi, hiç bir bil gi si, yol gös te ri ci si ve ay -

dın la tı cı ki ta bı ol mak sı zın Al lah hak kın da tar tı şır-du -

rur. Al lah'ın yo lun dan sap tır mak ama cıy la 'gu rur la

sa lı nıp-ka sı la rak' (bu nu ya par); dün ya da onun için

aşa ğı lan ma var dır, kı ya met gü nü de ya kı cı aza bı ona

tattı ra ca ğız. (Ey in san) Bu, se nin el le ri nin ön den tak -
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dim et tik le ri dir. Şüp he siz Al lah, kul lar için zul me di ci

de ğil dir. (Hac Su re si, 8-10)

Ayet ler de de haber verildiği gi bi in kar eden ler ki bir le ri ne -

de niy le ken di le ri gi bi di ğer in san la rı da Al lah'ın yo lun dan çe vir -

mek is ter ler. Bu nun için hiç bir bil gi le ri ol ma dan tar tış ma la ra gi -

rer ler. Ku ran'ı hiç oku ma ma la rı na, ken di le ri ne ya pı lan da vet le ri

din le me me le ri ne, Ku ran ah la kı nı bil me me le ri ne rağ men Al lah

hak kın da tar tı şır ve gu rur la üs tün gel me ye ça lı şır lar. An cak in -

san la rın her yap tık la rıy la he sa ba çe ki le cek le ri ahi ret gü nün de,

bu ki bir li dav ra nış la rı ken di le ri ne hiç bir fay da sağ la ma ya cak tır.

Ak si ne bü yük bir piş man lı ğa ka pı la cak ve ayet te bil di ril di ği gi bi,

"keş ke (dün ya ya bir da ha) ge ri çev ril sey dik de Rab bi mi -

z’in ayet le ri ni ya lan la ma say dık ve mü min ler den ol say -

dık" (Enam Su re si, 27) di ye cek ler dir.

Fik ri Sap lan tı la rı Ne de niy le…

İn kar cı la rın Ku ran'ı din le me me le ri nin, on dan kaç ma la rı nın

en önem li ne den le rin den bi ri şid det li bir fik ri sap lan tı için de ol -

ma la rı dır. Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi ata la rın dan öğ ren dik -

le ri bil gi ler, bü yük le rin den öğ ren dik le ri yan lış ba zı ge le nek ve

gö re nek ler, çev re le rin den gör dük le ri ya şam ve dü şün ce tarz la -

rı bu ki şi le rin ha ya ta ba kış açı la rı üze rin de çok olumsuz bir et -

ki oluş tur muş tur. Bun lar üze rin de en ufak bir de ği şik lik ya da

ye ni lik fik ri da hi on la rın çok şid det li bir tep ki gös ter me le ri ne

ne den ola bi lir. Hat ta ye ni lik le, de ği şim le, hak bir ger çek le ge len

ki şi le re kar şı sal dır gan, öf ke li ve teh dit kar bir tu tum ta kın ma la -

rı nın ne de ni de iş te bu fik ri sap lan tı la rı dır. 

Bu fikri saplantı adeta bir perde gibi insanların büyük kısmı-

nın hakkı anlatan kişileri dinlemelerini ve doğruları görmelerini
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engellemektedir. Al lah'a iman et me ye da vet edi len fik ri sap lan -

tı için de ki ki şi le rin ce vap la rı Fus si let Su re si'nde şu şe kil de bil di -

ril mek te dir:

Bi len bir ka vim için, ayet le ri (çe şit li bi çim ler de, bi rer

bi rer) 'fa sıl lar ha lin de açık lan mış' Arap ça Kur'an (ve -

ya oku nan) ki tap tır; bir müj de ve ri ci ve bir uya rı cı

ola rak. Ama ço ğu yüz çe vir di ler. Ar tık on lar din le -

mez ler. De di ler ki: "Bi zi ken di si ne ça ğır dı ğın şe ye

kar şı kalp le ri miz bir ör tü için de dir, ku lak la rı mız da

bir ağır lık, bi zim le se nin aran da bir per de var dır. Ar -

tık sen, (ya pa bi le ce ği ni) yap, biz de ger çek ten ya pı -

yo ruz." (Fus si let Su re si, 3-5)

As lın da Ku ran'a ya pı lan da vet, in sa na ba tıl, ha ta lı ve yan lış

dü şün ce le rin den arın ma fır sa tı su nan çok bü yük bir im kan dır.

Böy le bir du rum da akıl cı olan ta vır, bu da ve ti ya pan ki şi yi din le -

mek, da vet et ti ği hak ki ta bı oku mak ve sağ du yuy la de ğer len dir -

mek tir. Sağ du yu lu, açık gö rüş lü ve vic dan sa hi bi bir in sa n, da ha

doğ ru ol du ğu nu gör dü ğü bir du rum da, ken di fi kir le ri ni terk et -

mek te bir sa kın ca gör me ye cek tir. 

Fikri saplantı içinde olmak insanı akılcı, mantıklı, sağduyulu,

tarafsız düşünmekten alıkoyar. Üstelik burada söz konusu olan,

dünya üzerindeki her insanın yaşamakla sorumlu olduğu tek ger-

çektir. Allah'ın tüm insanlara gönderdiği Kuran, her insanın kur-

tuluş bulmak için teslim olması gereken yegane hak kitaptır.

Herhangi bir konuyu dinlemeden, okumadan, dikkatle düşünüp

değerlendirmeden reddetmek ancak sabit fikirli, yeni düşüncele-

re kapalı, dar görüşlü kimselerin tutumu olabilir. Ama Allah'ın

insanlara uyulması için gönderdiği son hak kitap olan Kuran'ı din-

lememek, ayetleri okumamak tüm bunlarla asla kıyaslanmayacak
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kadar ciddi, son derece hayati bir konudur. İnsanın dünyaya

yönelik herhangi bir konuda yanlış bir fikre sahip olması belki

ona çok büyük bir zarar vermeyebilir. Ama Allah'ın emirlerini

dinlememe konusunda yaşadığı fikri saplantı, kişiyi sonucunda

cehennem ateşine götürebilecek çok ciddi bir tehlikedir. Her

insanın böyle bir duruma düşmekten şiddetle kaçınması gerekir.

Ayrıca insanın yapısında hep daha mükemmele yönelik bir

arayış vardır. Daha güzel bir fikir, daha güzel bir düşünce, daha iyi

bir bakış açısı insanı her zaman için kendine çeker. Ancak dinsiz-

lik, insanın yaratılışına ters olan sabit fikirliliği makbul bir havaya

sokar ve kişinin köhneleşmiş fikirlerine bağlılık göstermesine

sebep olur. Olayları gerektiği gibi muhakeme etmesine izin ver-

mez, önemli atılımlar ve köklü değişimler yapmasını engeller.

Bu zih ni ye ti met ro la rın, uçak la rın, ge mi le rin, son de re ce ge -

liş miş tek no lo ji ha ri ka sı ula şım araç la rı nın ol du ğu ko şul lar da, bir

baş ka kı ta ya at ara ba sıy la git mek is te yen bir kim se nin di re ni şi -

ne ben ze te bi li riz. Böy le bir du rum da na sıl ki bu ki şi nin tu tu cu

tav rı, onu tek no lo ji nin bu ni met le rin den mah rum bı ra kı yor ve

sı kın tı sı nı da sa de ce ken di çe ki yor sa, fik ri bir sap lan tı için de tüm

sı kın tı la rı, zor luk la rı çe ken, pek çok gü zel lik ve ko lay lık tan mah -

rum ka lan da yi ne in sa nın ken di si olur. 

Söz konusu insanların sap lan tı lı dü şün ce le ri sa de ce di ne ba -

kış açı la rıy la sı nır lı kal maz, tüm ya şam la rın da ken di ni gös te rir.

Ev le ri nin de ko ras yo nun da hiç bir şe kil de de ği şik lik yap ma ma la rı,

ye ni tek no lo ji ürün le ri ne kar şı ön  yar gı lı yak la şıp bu ni met ler -

den fay da lan ma ma la rı, yıl lar bo yun ca ay nı şe kil de gi yi nip, ay nı

ye mek le ri yi yip, ay nı şe kil de eğ le nip, ay nı esp ri le re gül me le ri bu

sap lan tı lar dan sa de ce bir ka çı dır. Bu sa bit fi kir li lik dü şün ce bi -

çim le ri ni çok kök lü bi çim de et ki si al tı na alır. Bun dan do la yı yan -
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lış da ol sa se ne ler ce ay nı fik ri sa vu nup; ay nı doğ ru ve yan lış la ra

sa hip olur lar. Bu ku ral lar yü zün den öz gür ve ra hat dü şü ne mez,

ye ni fi kir ler sa vu nan ki tap la rı oku maz ve öğ ren mez, ye ni lik ler -

den zevk ala maz, ha yat stan dart la rın da en ufak bir iyi leş tir me

da hi yap maz lar. Bu konudaki en açık örnekler materyalist ve

komünist felsefeyi benimseyen çevrelerdir. Bu kişileri hemen

tanımak mümkündür. Giyim stilleri, saç şekilleri, konuşma üslup-

ları, verdikleri örnekler yıllardan bu yana hiç değişmemiştir. Üze-

rinden asırlar geçmiş ve yanlışlığı kesin olarak ispatlanmış fikirle-

ri doğruymuş gibi savunur, bu fikirleri mutlak doğrular gibi gös-

terir, kişisel tecrübelerini her ortamda örnek olarak verirler. 

Karl Marx'ın Das Ka pi tal'ini, Char les Dar win'in Tür le rin Kö -

ke ni'ni ya da Mao'nun Kı zıl Ki tap'ını on yıl lar bo yun ca ken di le ri -

ne ba şu cu ki ta bı edi nir, bu ki tap la rı tek rar tek rar okur, alt la rı nı

çi zer, ade ta ez ber ler ler. Bu ki tap lar da ki "te da vül den kalk mış"

bil gi le ri ıs rar la sa vu nur, ki tap lar da bir ek sik lik, ha ta ya da yan lış

bir bil gi ola bil me ih ti ma li ni da hi ka bul et mez ler. Dün ya da olan

bi ten le ri ta kip et me dik le ri ve bi lim sel ge liş me le ri ya kın dan iz le -

me dik le ri ya da bun la rı gö rüp an la mak is te me dik le ri için ha la bu

ki tap lar da ki bil gi le ri "doğ ru ve bi lim sel" zan ne der ler. Bü yük bir

akılsızlıkla Marx'ın 19. yüz yı lın ka ran lık say fa la rın da kal mış ön -

gö rü le ri nin ve ütop ya la rı nın ger çek leş me si ni bek ler ler. 20. yüz -

yı lın baş la rın da bi lim sel ge liş me ler kar şı sın da yok olup gi den

Dar win'in id di ala rı nın ha la ge çer li  ol du ğu nu zan ne der ler. Sa de -

ce ken di le ri gi bi dü şü nen kim se ler le gö rü şür, yıl lar ca ay nı ga ze -

te yi okur, ay nı film le ri tek rar tek rar sey re der ler. En çok kul lan -

dık la rı cüm le ise "ben yıl lar dır hiç de ğiş me dim, bun dan 40 yıl

ön ce ne yi sa vu nu yor sam, ha la onu sa vu nu yo rum" sö zü dür. An -
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cak unu tul ma ma lı dır ki bu söz an cak mut lak doğ ru la rı sa vu nan

bir in san ta ra fın dan söy len di ğin de ma ku li yet ka za nır.

Değişime direnç göstermek, yeniliklerin karşısında durmak,

farklı fikirleri hiç dinlemeden reddetmek bu kişilerin  kendile-

rince gurur duydukları, ama son derece yanlış olan bir anlayış-

tır. Kendilerine önder bildikleri Marx, Mao ya da Darwin gibi

kişilerin din karşıtı sözlerine o kadar gözü kapalı bir şekilde

inanmışlardır ki, Kuran'ı ve Kuran ahlakını anlatan kitapları oku-

maktan şiddetle sakınırlar. 

Oysa Kuran ahlakına davet edilmeleri, bu insanların geçmiş

tecrübelerinden ders almaları, hatalarından çıkarımlar yapıp,

daha iyisine yönelmeleri, daha güzelini, daha doğrusunu araştır-

maları sabit fikirlerinden kurtulmaları için çok kıymetli bir fır-

sattır. Ancak fikir saplantısı içindeki bu kimseler kendilerine tav-

siyede bulunmak isteyen kişileri de kendi akıllarınca küçük gör-

düklerinden, kendilerine yapılan teklifleri, samimi eleştirileri, iyi

niyetli hatırlatmaları hiç düşünmeden reddeder, kendi körü

körüne bağlandıkları inançlarından asla vazgeçmezler. 

Peki ama her türlü yeni bilgiye, yeni fikre, yeni anlayışa ya da

bilimsel gerçeğe ön yargıyla yaklaşan bu kimseler, hiçbir fayda elde

edemedikleri bu fikri saplantılarından neden vazgeçmezler?

Pe ki ama her tür lü ye ni bil gi ye, ye ni fik re, ye ni an la yı şa ya da

bi lim sel ger çe ğe ön  yar gıy la yak la şan bu kim se ler, hiç bir fay da el -

de ede me dik le ri bu fik ri sap lan tı la rın dan ne den vaz geç mez ler? 

İş te bu ra da şey ta nın in san lar üze rin de ki et ki si kar şı mı za çı -

kar. Şey tan, in kar eden ki şi le re yap tık la rı iş le ri süs lü ve çe ki ci

gös te rip, ken di le ri ni doğ ru yol da san ma la rı nı sağ la mak ta dır.

Vic dan la rı nın se si ni din le me yen ve Ku ran'dan ka çan bu kim se -

ler ise şey ta nın bu al dat ma ca sı na kan mak ta dır lar. Al lah bu al dat -

ma ca yı şu şe kil de bil di rir: 
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... Ken di yap tık la rı nı şey tan süs le yip-çe ki ci kıl dı, böy -
le ce on la rı yol dan alı koy du. Oy sa on lar gö re bi len
kim se ler di. (An ke but Su re si, 38)

Doğ ru la rı gö re bi len, ek sik yön le ri ni fark ede bi len bu in san -

lar, şey ta nın et ki siy le za man la gö re me yen, doğ ru la rı fark ede -

me yen, ger çek le re ku lak tı ka yan in san lar ha li ni al mak ta dır lar.

Ger çek ten de fi kir sap lan tı sı için de ki bir kim sey le -ken di dü şün -

ce le ri ni, ken di an la yış bi çi mi ni ku sur suz ve en doğ ru ola rak gör -

dü ğün den- kar şı lık lı ko nuş mak, ha tır lat ma da bu lun mak ya da fi -

kir alış ve ri şi yap mak pek müm kün de ğil dir. Çün kü bu kim se ler

ken di fi kir le ri ni pay laş ma yan kim se le ri din le me ye, on la rın an lat -

tık la rı na ku lak ver me ye ve on lar dan her han gi bir eleş ti ri duy -

ma ya ta ham mül ede mez ler. 

Akıl ve vicdan sahibi, hür düşünebilen bir insan kolaylıkla

eksikliklerini fark edip doğru olanı teşhis edebilirken, fikri sap-

lantılara sahip birinin kendini dışarıdan izleyip, değerlendirmesi

söz konusu olmaz. Zaten bu kişilerin en önemli özelliği de bu

sabit fikirleriyle akılsızca övünmeleri, yıllarca değişmeyen batıl

düşünce sistemleri ve yaşam biçimleriyle kendilerince kıvanç

duymalarıdır. Al lah'ın "Ger çek ten bun lar (bu şey tan lar),

on la rı yol dan alı ko yar lar; on lar ise, ken di le ri nin ger çek -

ten hi da yet te ol duk la rı nı sa nır lar" (Zuh ruf Su re si, 37) aye -

tiy le de bil dir di ği gi bi bu ki şi ler, doğ ru yol da ol duk la rı nı san mak -

ta dır lar. An cak ger çek ler hiç de dü şün dük le ri gi bi de ğil dir. He -

sap gü nü ge ldi ğin de ar tık dü şü nüp, ha tır la ma lar ve piş man lık lar

ha yat la rı nı fik ri sap lan tı için de ge çir miş, hak olan dan yüz  çe vir -

miş in san la ra bir fay da ge tir me ye cek tir. Ayet te şöyle bil di ri lir:

O gün, ce hen nem de ge ti ril miş tir. İn san o gün dü şü -
nüp-ha tır lar, an cak (bu) ha tır la ma dan ona ne fay da?
(Fecr Su re si, 23)
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KU RAN'I DİN LE ME YEN LE RİN 
GİZ Lİ Lİ DE Rİ: ŞEY TAN

K i ta bın ilk bö lü mün de in san la rın Ku ran'ı din le me me le ri ne

ve ger çek ler den kaç ma la rı na ne le rin ne den ol du ğu nu

ayet ler doğ rul tu sun da açık la dık. Bu ne den le rin ya nı  sı ra bir de

in san la rı, Ku ran'da ki ger çek ler den kaç ma ya ve in kar et me ye

teş vik eden, on la rı yan lış yo la yön len di ren ve tür lü yön tem ler -

le olum suz şe kil de et ki le me ye ça lı şan ba zı kim se ler var dır. Bu

ki şi ler, şey ta nın tel kin le ri ne söz cü lük ya pan ve ço ğu za man

top lum üze rin de ha ki mi yet kur muş, li der va sıf lı ki şi ler dir.

Amaç la rı ise din siz li ğin in san lar ara sın da yay gın laş ma sı için ça -

lış mak, Ku ran ah la kı nın ya şan ma sı nı en gel le mek tir. 

Bu ki şi le rin sa yı ca çok faz la ol ma la rı ge rek mez. Top lum

üze rin de mad di ve ma ne vi an lam da et kin olan, eko no mik gü cü

el le rin de bu lun du ran ve ya top lu mun dü şün ce ya pı sı nı yön len di -

re bi le cek araç la ra sa hip ki şi ler ol ma la rı ye ter li dir. Bu şe kil de is -

te dik le ri yön de ki tel kin le ri ko lay lık la kit le le re ulaş tı ra bi lir, in -

san la rı ko lay lık la yön len di re bi lir ler. Bu araç lar sa ye sin de in san -

la rın ço ğun lu ğu nu is te dik le ri şe kil de dü şün dür me yi, ko nuş tur -

ma yı, ha yat la rı nı şe kil len dir me yi ba şa rır lar. 

İn kar eden le rin ön de ge len le ri nin bu yan lış yön len dir me le ri

ge nel ola rak kimi toplumlarda, halk arasında tes li mi yet le kar şı -

la nır. Bu ki şi le rin ni hai he def le ri nin far kın da ol ma yan, dün ya ha -
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ya tı nın ko şuş tur ma sı na ken di ni kap tır mış in san lar, ne yin pe şin -

de ol duk la rı nı ve na sıl bir ha ya tın içi ne gir dik le ri ni bil me den bu

ki şi le rin gös ter di ği yo lu iz ler ler. On la rın ağız la rın dan çı kan her

sö zü he men ka bul eder, bü yük bir ti tiz lik le uy gu lar ve tüm ha -

yat la rı nı bu na gö re şe kil len dir mek ten ka çın maz lar. 

Ta rih bu gi bi kö tü lü ğün ön der le riy le do lu dur. Ya kın ta ri hi -

miz de Sta lin, Hit ler, Fran co, Mus so li ni, Mao gi bi eli kan lı li der -

ler in kar cı la rın ön der le ri ol muş lar dır. Bu ki şi ler, ik ti dar sa hi bi

ol duk la rı dö nem ler de in san la rın tüm ha yat la rı nı ken di kont rol -

le ri al tı na al mış lar, dü şün ce le ri ni, gün lük ha yat la rı nı, sos yal ya -

şam la rı nı biz zat ken di le ri yön len dir miş ler dir. Tüm ile ti şim araç -

la rı nı ken di dü şün ce le ri doğ rul tu sun da kul lan mış, is te dik le ri şe -

kil de eği tim ve ril me si ni sağ la mış, is te dik le ri ki tap la rın okun ma -

sı na izin ver miş, is te me dik le ri ni top lu hal de im ha et miş ler dir.

Fark lı dü şün ce le rin var lı ğı na da hi ta ham mül ede me miş, ay kı rı

tüm dü şün ce le ri vah şi ce or ta dan kal dır mış lar dır. Din siz li ği in -

san lar ara sın da yay mak için her tür lü yön te mi de ne miş, ki li se le -

ri, ca mi le ri tah rip et miş, di ni eği ti mi or ta dan kal dır mış lar dır. Bu

ki şi le rin yap tık la rı, Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, "in san la rı ate şe ça -

ğır mak" ol muş tur. Al lah Ka sas Su re si'nde bu gi bi ta vır lar için de -

ki in san la rın du ru mu nu şu şe kil de bil di rir:

Biz, on la rı ate şe ça ğı ran ön der ler kıl dık; kı ya met gü -

nü yar dım gör mez ler. Bu dün ya ha ya tın da on la rın

ar ka sı na la net dü şür dük; kı ya met gü nün de ise, on lar

çir kin leş ti ril miş olan lar dır. (Ka sas Su re si, 41-42)

Ayet ler de ha ber ve ri len bu in kar cı ön der le rin güç lü tel kin -

le ri neticesinde, dü şü ne me yen, gö re me yen, ko nu şa ma yan, ak le -

de me yen in san lar or ta ya çık mış tır. Bu ki şi ler ken di le ri ni ya ra ta -

nın ve on la ra ha yat ve re nin Al lah ol du ğu nu gö z ar dı edip, ön der
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ka bul et tik le ri ki şi nin sö zü ne gö re ha re ket et miş, onun hoş nut

ol ma ya ca ğı bir ta vır da bu lun mak tan kork muş lar dır. 

İn kar cı lar ise ön der le ri ne olan bağ lı lık ta ve ak si bir fik re

kar şı ya pı la cak mü ca de le ko nu sun da bü yük bir ka rar lı lık gös ter -

miş ler dir. Bu ne den le de bu kim se le rin ön der le ri nin iz ni ol mak -

sı zın Al lah'a iman et me ye da vet eden ki şi le ri din le me le ri, on la -

rın ki tap la rı nı oku ma la rı ve Al lah'a iman et me le ri müm kün de -

ğil dir. Ku ran'da bil di ri len pey gam ber le rin ha yat la rın da da bu nun

ör nek le ri ni gör mek müm kün dür. Çün kü her kav min için de in -

san la rın el çi le re iman et me le ri ni en gel le me ye ça lı şan ön de ge -

len ler ol muş tur. Örneğin, Hz. Musa (as) Firavun'un kavmini

Allah'ın ayetlerine iman etmeleri için davet ettiğinde, kavmi

Firavun'un görünürde güç sahibi olmasından dolayı, akılsızca

onun önderliğini kabul etmiş ve onun verdiği emirlere doğrulu-

ğu-yanlışlığı üzerinde düşünmeden uymuşlardır. Ancak ayetler-

de Firavun'un insanları ateşe çağıran bir önder olduğu şöyle bil-

dirilmektedir:

An dol sun, Mu sa'yı ayet le ri miz le ve apa çık olan bir de -

lil le gön der dik. Fi ra vun'a ve onun ön de ge len çev re si -

ne. On lar Fi ra vun'un em ri ne uy muş lar dı. Oy sa Fi ra -

vun'un em ri doğ ru ya-gö tü rü cü (ir şad edi ci) de ğil di. O,

kı ya met gü nü kav mi nin ön der li ği ne ge çer, böy le ce

on la rı ate şe gö tür müş olur… (Hud Su re si, 96-98)

Bu li der ler, ken di le ri ne bağ lı olan  in san la rın na sıl ya şa ya cak -

la rı na ha kim ol duk la rı gi bi, na sıl dü şü ne cek le ri ni de biz zat ken -

di le ri be lir ler ler. Ör ne ğin Fi ra vun'un her tür lü de li le rağ men

Al lah'ın var lı ğı nı ka bul et me mek te di ren me si, hük met ti ği top lu -

lu ğu da ay nı sap lan tı içi ne sü rük le miş tir. Bu ba kım dan Ku ran'da -

ki Fi ra vun ör ne ği, in kar eden le rin ön der le ri olan kim se le rin,
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için de bu lun duk la rı top lu luk la rın inanç la rı üze rin de na sıl bir

bas kı kur duk la rı nın da açık bir gös ter ge si dir:

(Fi ra vun) De di ki: "Ona, ben si ze izin ver me den ön -

ce mi inan dı nız? Şüp he siz, o, si ze bü yü yü öğ re ten bü -

yü ğü nüz dür; öy ley se ya kın da bi le cek si niz. Şüp he siz

el le ri ni zi ve ayak la rı nı zı çap raz la ma kes ti re ce ğim ve

si zin he pi ni zi ger çek ten asıp-sal lan dı ra ca ğım." (Şu -

ara Su re si, 49)

Ayet te de gö rül dü ğü gi bi in san la rı hak di ne inan mak tan en -

gel le yen bu li der le rin en bü yük özel lik le rin den bi ri, top lu mun

üze rin de kor ku ile bas kı kur ma ya ça lış ma la rı dır. Bu ne den le de

ay nı Fi ra vun ör ne ğin de ol du ğu gi bi tür lü if ti ra lar la, tu tuk la ma,

hal kın gö zün de kü çük dü şür me, öl dür me gi bi teh dit ler le in san -

la rı kor ku ta rak, Al lah'a iman et mek ten en gel le me ye ça lı şır lar.

An cak gö z ar dı et tik le ri bir ger çek var dır ki, o da akıl ve iman

sa hi bi mü min le rin ne tür bir bas kı ya da teh dit le kar şı la şır lar sa

kar şı laş sın lar, Al lah'tan baş ka hiç bir şey den ve hiç kim se den ke -

sin lik le kork ma dık la rı dır. Çün kü iman eden ler bi lir ler ki, in san

yal nız ca Al lah'a kar şı so rum lu dur ve yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı ka -

zan mak için ya şa ma lı dır. Ni te kim Fi ra vun kıs sa sın da da gör dü -

ğü müz gi bi, Hz. Musa (as)'a Allah'ın lutfettiği apaçık delilleri

gören sihirbazlar, Allah'a olan imanları ve samimiyetleri nede-

niyle Firavun'un tehditlerine itibar etmemiş ve Allah'a iman

ettiklerini ifade etmişlerdir:

Ve si hir baz lar sec de ye ka pan dı lar. "Alem le rin

Rab bi ne iman et tik" de di ler. "Mu sa'nın ve Ha run'un

Rab bi ne". Fi ra vun: "Ben si ze izin ver me den ön ce O'na

iman et ti niz, öy le mi? Mut la ka bu, hal kı bu ra dan sü -

rüp-çı kar mak ama cıy la şe hir de plan la dı ğı nız bir tu -
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zak tır. Öy ley se siz (bu na kar şı lık ne ya pa ca ğı mı) bi le -

cek si niz." Mu hak kak el le ri ni zi ve ayak la rı nı zı çap raz -

la ma ke se ce ğim ve he pi ni zi idam ede ce ğim." (On lar

da:) "Biz de şüp he siz Rab bi mi z'e dö ne ce ğiz" de di ler.

"Oy sa sen, yal nız ca, bi ze gel di ğin de Rab bi mi z’in ayet -

le ri ne inan ma mız dan baş ka bir ne den le biz den in ti -

kam al mı yor sun. Rab bi miz, üs tü mü ze sa bır yağ dır ve

bi zi Müs lü man ola rak öl dür." (Araf Su re si, 120-126)

Al lah bir baş ka aye tin de iman eden bu kimselerin Fi ra vun'a

kar şı çı ka rak al dık la rı ce sur ka rar la rı nı şöy le di le ge tir dik le ri ni

bil dir mek te dir:

De di ler ki: "Bi ze ge len apa çık de lil le re ve bi zi ya ra ta -

na se ni as la 'ter cih edip-seç me yiz. Ney de hük mü nü

yü rü te bi le cek sen, dur mak sı zın hük mü nü yü rüt; sen,

yal nız ca bu dün ya ha ya tın da hük mü nü yü rü te bi lir -

sin." (Ta ha Su re si, 72)

Ön der le ri ne bağ lı lık tan ötü rü ken di akıl ve vic dan la rıy la dü -

şün me yen, do la yı sıy la da Ku ran'ı reh ber edin me yen le rin ör ne ği,

Fi ra vun izin ver me di ği için iman et me yen kav min du ru mu na ben -

ze mek te dir. Bu in san lar, Al lah'ın var lı ğı ndan ve O'nun dı şın da hiç

kim se nin ya da hiç bir şe yin müs ta kil bir gü cü ola ma ya ca ğın dan

ga fil ol duk la rın dan, ya şa dık la rı kor ku nun ne ka dar an lam sız ol du -

ğu nun far kı na va ra maz lar. Hal bu ki ken di le rin den kork tuk la rı,

do la yı sıy la em ri ne gir dik le ri kim se ler as lın da hiç bir güç le ri ol ma -

yan, Al lah'ın ya rat tı ğı ka de re ta bi ya şa yan ken di le ri gi bi aciz in -

san lar dır. Ör ne ğin Fi ra vun, ya şa dı ğı dö nem de hal kı na bü yük bir

bas kı kur muş ve zul met miş olan dün ya da güç sa hi bi gö rü nen bir

li der dir. Ama ayet ler de ha ber ve ril di ği gi bi Fi ra vun, "an cak

dün ya ha ya tın da hük mü nü yü rü te bi lir". Ne sa hip ol du ğu
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mal-mülk, ne kur du ğu kral lık lar onu ölüm den kur ta ra ma mış tır.

Onun da kı sa sü ren öm rü her in san gi bi ka çı nıl maz olan ölüm le

so nuç lan mış tır. Kav mi nin Al lah'a iman et me si ni en gel le mek için

ver di ği emir ler den ise ge ri ye hiç bir şey kal ma mış tır. 

Ni te kim ön der le ri nin tel kin ve bas kı la rı nı ma ze ret gös te re -

rek Ku ran'ın emir le rin den ka çan in san lar, Al lah'ın hu zu ru na çı -

ka rıl dık la rın da kor kup emir le ri ne uy duk la rı bu li der ler den hiç -

bi ri ni bir yar dım cı ya da ko ru yu cu ola rak yan la rın da bu la ma ya -

cak lar dır. Her kes tek ba şı na he sap ve re cek ve tüm ya pıp et tik -

le ri ek sik siz ola rak ön le ri ne ge ti ri le cek tir. Do la yı sıy la küf rün

ön der le ri nin dün ya da ki güç, zen gin lik, ih ti şam, ik ti dar sa hi bi gö -

rü nüm le ri ya nıl tı cı dır. Al lah küf rün ön de ge len le ri nin, ken di ne -

fis le ri ne bi le yar dı ma güç le ri nin yet me ye ce ği ni şu şe kil de be lirt -

miş tir:

De ki: "Ge ce ve gün düz si zi Rah man (olan Al lah)tan

kim ko ru ya bi lir?" Ha yır, on lar Rab le ri ni zi kir den yüz

çe vi ren ler dir. Yok sa Bi ze kar şı ken di le ri ni, en gel le -

ye rek ko ru ya bi le cek ilah la rı mı var? On la rın ken di

ne fis le ri ne bi le yar dı ma güç le ri yet mez ve on lar Biz -

den ya kın lık bu la maz lar. Evet, Biz on la rı ve ata la rı nı

ya rar lan dır dık; öy le ki, ömür on la ra (hiç bit me ye cek -

miş gi bi) uzun gel di. Fa kat şim di, Bi zim ger çek ten

ye re ge lip onu et ra fın dan ek silt mek te ol du ğu mu zu

gör mü yor lar mı? Şu hal de, üs tün ge len ler on lar mı?

(En bi ya Su re si, 42-44)

Allah'tan başka varlıkları güç sahibi kabul etmek, onların

hakimiyetine girmek, bu kişilerin tüm düşünce, inanç ve ahlaki

değerlerini yönlendirmelerine izin vererek, kendi inanç ve

düşüncelerini yitirmek büyük bir gaflet ve akılsızlıktır. Aslında
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bu durum, düşünmeyen, iradesini kullanmayan, zayıf toplumlar-

daki güdülme psikolojisinden ileri gelir. Bu insanlara hazır olanı

düşünmek, daha önceden denenmiş olanı uygulamak ve hiçbir

sorumluluk almamak daha kolay geldiği için, kendileri düşün-

meyi, okuyup öğrenmeyi, araştırmayı zor görürler. Hatta önder

kabul ettikleri kişilerin hayatta olması gibi bir koşul gözetmek-

sizin, bu kişinin bir kitabını okumayı onun bakış açısını benim-

semek için yeterli görebilirler. Bu kişinin yorumunda bir sağlık-

sızlık ve sapkınlık var mı, ön yargılı mı taraflı mı diye düşünme-

yip, 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, kimi insanların düşünceleri üze-

rinde hala bu kadar etkili olması bu yanlış anlayışın çok önemli

bir örneğidir. 

Ancak bu anlayış yanlış olduğu gibi, bir o kadar da tehlikeli-

dir. İnsan bilgisizlikten, vicdanının sesini yeterince dinlemediğin-

den ve başka sebeplerden dolayı Allah'a iman etmesi için yapı-

lan davetleri dinlememiş olabilir. Ancak doğruyu gördüğü anda,

hemen kabul etmesi en akılcı olanıdır. Bile bile yanlışta ısrar

etmek, direnmek, doğru olanı uygulamayı reddetmek çok

büyük bir akılsızlıktır. Gerçekte doğruyu uygulamak güzel bir

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

ceğini hesaplamak ve itibarını korumaya çalışmak insanı hem

dünyada hem da ahirette asıl kayba uğratacak olandır. 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.

63Harun Yahya (Adnan Oktar)



Asıl zaaf, şeytanın telkinleri karşısında sessiz kalmak, şeytana

itaat etmektir.

Şey ta nın Fır ka sın dan Ol mak…

İn san la rın hak din le ge len el çi le re ya da el çi le rin yo lu na da -

vet eden sa mi mi Müs lü man la ra kar şı in kar cı ta vır la rı ta rih bo -

yun ca hep ben zer lik gös ter miş tir. Söz konusu toplumların ile ri

ge len le ri el çi nin sö zü nü din le me mek, ça ğır dı ğı hak di ne uy ma -

mak için hep ben zer ma ze ret ler öne sür müş, kaç mak için hep

ay nı yön tem le ri kul lan mış lar dır. Pe ki bu ben zer li ğin, ay nı söz ler -

le ve ay nı ta vır lar la kar şı lık ver me le ri nin ne de ni ne dir? Hep si nin

bir lik te or tak ola rak oku duk la rı bir ki tap mı var dır? Yok sa bu

ki şi ler ilk in san var ol du ğun dan be ri hep ay nı ki şi nin yo lu nu mu

iz le mek te dir ler? 

Bu nun ne de ni din  ah la kın dan uzak ki şi le rin hep ay nı yer den

emir al ma la rı, ay nı ön de rin sö zü nü din le me le ri dir as lın da. İn san -

la rın Al lah'a iman et me le ri ni, el çi le rin sö zü ne ita at et me le ri ni,

hi da yet bul ma la rı nı, Al lah'ın hak ki ta bı olan Ku ran'a uy ma la rı nı

en gel le yen bu ön der "şey tan" dır. Ön ce ki bö lüm de in san la rı in -

ka ra teş vik eden le rin top lu mun li der le ri ol duk la rın dan, in san la -

rı el le rin de ki çe şit li araç lar ve tür lü yön tem ler le et ki le ye rek,

doğ ru yol dan sap tır dık la rın dan bah set tik. An cak mad di ya da

ma ne vi et ki sa hi bi olan bu ki şi ler de as lın da şey ta nın emir ve tel -

kin le riy le ha re ket et mek te, onun sö zü nü din le mek te dir ler.

Yüce Al lah "… On lar o her tür lü ha yır la iliş ki si ke sil miş

şey tan dan baş ka sı na tap maz lar" (Ni sa Su re si, 117) aye tiy le

in san la rın şey ta nın yo lu nu ta kip et mek le, ha yır dan da uzak laş -

tık la rı nı bil dir mek te dir. Do la yı sıy la şey tan bu ki şi le rin ger çek

ön de ri ola rak on la rı tür lü va at ler le sap tır mak ta, ay nı on la rın
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hal ka yap tık la rı gi bi, tür lü tel kin ve ves ve se ler le Al lah'ın hak di -

nin den uzak tut mak ta dır. Oy sa in san lar şey ta nı ken di le ri ne dost

ve ve li edin mek le çok bü yük azap la so nuç la na cak bir yo la adım

at mış olur lar. Çün kü Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, "… Şey tan, ki -

me ar ka daş olur sa, ar tık ne kö tü bir ar ka daş tır o." (Ni sa

Su re si, 38)

İn san şey ta nı dost edin di ği za man onun tav si ye le riy le, il ha -

mıy la ve emir le riy le ha re ket et me ye baş lar. Bir işe baş la ma dan,

bir ko nuş ma yap ma dan ya da bir ka rar al ma dan ön ce hep bu

sah te dos tu na da nı şır. Her işi ni şey tan la is ti şa re eder, şey tan la

bir lik te plan lar. Al lah bir aye tin de şu şe kil de bil dir mek te dir:

İn san lar dan ki mi, Al lah hak kın da bil gi si ol mak sı zın

tar tı şır du rur ve her az gın-kay pak şey ta nı nın pe şi ne

dü şer. Ona ya zıl mış tır: "Kim onu ve li edi nir se, şüp -

he siz o (şey tan) onu şa şır tıp-sap tı rır ve onu çıl gın

ate şin aza bı na yö nel tir." (Hac Su re si, 3-4)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi şey ta nın dos tu olan lar, onu ken di -

le ri ne ve li edi nen ler, Al lah'ın di ni ne kar şı sa vaş açan lar, şid det li

tar tış ma la ra gi ren ler ve doğ ru yol dan sa pan lar dır. Bu ki şi ler,

şey ta nın Al lah'ın di ni ne kar şı aç tı ğı sa vaş ta onun ya nın da yer

alır, ade ta onun or du su nun bir ne fe ri ha li ne ge lir ler. Böy le bir

in san, ayet te de bil di ril di ği gi bi, "… ken di Rab bi ne kar şı (şey -

ta na) ar ka çı kan dır." (Fur kan Su re si, 55)

Şey ta nın ya pa ca ğı ilk şey Al lah'ın var lı ğı nı, her  ye ri sa rıp ku -

şat tı ğı nı ve in san la rın var oluş amaç la rı nı ken di ta bi le ri ne unut -

tur mak tır. Al lah, el çi le ri ve hak ki tap la rı ara cı lı ğıy la in san la ra,

ken di le ri ni yok tan ya ra tan, ya şa tan, rı zık lan dı ran ve gü zel bir

ah lak gös ter dik le ri tak dir de ken di le ri ne son su za ka dar çok gü -

zel bir ha yat va at et ti ği ni bil di rir. İn san la ra bu yüz den Kendisi'ne

65Harun Yahya (Adnan Oktar)



kar şı so rum lu ol duk la rı nı ve Ku ran ile bil dir di ği sı nır la rı ko ru -

mak la mü kel lef ol duk la rı nı ha tır la tır. Şey tan ise ken di fır ka sı na

kim se ye kar şı bir so rum lu luk la rı ol ma dı ğı, yap tık la rı ta vır la rın,

söy le dik le ri söz le rin he sa bı nı ver me ye cek le ri, in sa nın sa de ce

ken di ne kar şı so rum lu ol du ğu, do la yı sıy la her tür lü az gın lık ve

sap kın lı ğı ya şa ma sın da hiç bir sa kın ca ol ma dı ğı ya lan la rı nı tel kin

eder. Ör ne ğin Al lah Ku ran’da 5 va kit na ma zın kı lın ma sı nı em -

ret mek te dir. Na maz İs lam’ın esas la rın dan bi ri dir. De ğer li Pey -

gam be ri miz (sav) bir ha di sin de şöy le bu yurur: 

“İs lam (di ni) beş (esas) üze ri ne ku rul muş tur: Al lah’tan baş ka

hiç bir ilah ol ma dı ğı na, Mu ham med (sav)’in Al lah’ın Re su lü ol -

du ğu na şe ha det et mek, na ma zı dos doğ ru kıl mak, ze ka tı ver -

mek, beyt(-i Şe rif)i zi ya ret et mek ve Ra ma zan oru cu nu tut -

mak tır.” (Ri ya zü’s Sa li hin, İma mı Ne ve vi, Be dir Ya yın la rı,

s.668)

Şey tan ise na ma zı ken din ce zor gös te re cek ba ha ne ler öne

sür dür me ye ça lı şır. Ki mi za man iş le il gi li bir top lan tı, ki mi za man

tra fik sı kı şık lı ğı, se ya hat, uça ğın ya da oto bü sün sa ati, ba zen va -

kit dar lı ğı gi bi du rum lar in sa nın kar şı sı na çı ka bi lir. An cak iman

eden ler bun la rı gü zel bir fır sat ola rak gö rür ve na maz la rı nı her

ne olur sa ol sun mut la ka vak tin de kıl ma ko nu sun da ka rar lı lık

gös te rir ler. İman sa hi bi ol ma yan, Ku ran'ı reh ber edin me yen

kim se ler se şey ta nın bu tel kin le ri ni ko lay lık la ka bul eder ler.

Yüce Al lah Ku ran'dan yüz çe vi ren le rin du ru mu nu bir ayet te

şöy le ha ber ver mek te dir:

On la ra ken di si ne ayet le ri mi zi ver di ği miz ki şi nin ha -

be ri ni an lat. O, bun dan sıy rı lıp-uzak laş mış, şey tan
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onu pe şi ne tak mış tı. O da so nun da az gın lar dan ol -

muş tu. (A'raf Su re si, 175) 

Bu tel kin le re ka pı lan lar san ki hiç öl me ye cek miş, dün ya da ki

ha yat la rı hiç so na er me ye cek miş gi bi boş ver miş lik ve umur suz -

luk için de ya şar lar. Di n ah la kı nı ve Al lah'ın koy du ğu sı nır la rı

gör mez lik ten ge le rek mut lu bir ha yat sü re cek le ri ni ümit eder -

ler. Ken di le ri ni ku şa tan ger çek le ri gör me mek, gör dük le ri şey le -

ri ise unut mak, akıl la rı na ge tir me mek için özel bir ça ba sarf e -

der ler. Bu nun için de Kuran'a uygun olmayan bir hayat seçerek,

Ku ran'da bil di ri len ger çek le ri dü şün me me nin, bun lar dan kaç -

ma nın ve unut ma ya ça lış ma nın kı sa ca sı Ku ran'ı din le me me nin

bir çö züm ol ma sı nı is ter ler. An cak yap tık la rı he sap lar hiç de

şey ta nın on la ra va at et ti ği gi bi ol maz. Ak si ne Ku ran ayet le rin -

den gaf let için de ge çir dik le ri her da ki ka on la ra mut la ka bir sı -

kın tı  ve be la yı da be ra be rin de ge ti rir. Çün kü hiç bir kim se ye

kar şı so rum lu ol ma ya ca ğı na ve yap tık la rın dan he sa ba çe kil me -

ye ce ği ne ina nan bir in san için her tür lü ah lak sız lı ğı, vic dan sız lı ğı

yap mak çok ko lay dır. İş te bu ne den le de in kar cı lar ço ğu za man

inan ma mak la kal maz, ay nı za man da el çi le rin söy le dik le ri ne ve ya

hak ki tap la rın ken di le ri ne okun ma sı na da hi kat la na ma ya rak,

Yüce Al lah'ın el çi le ri ne ve iman sa hi bi mü min le re kar şı sal dır gan

bir tu tum ser gi ler ler. Ta ri hin her dö ne min de in kar eden in san -

la rın bu tarz tu tum la rı bir bi ri nin tı pa tıp ben ze ri ol muş tur. Çün -

kü on la rı yön len di ren yi ne ay nı şey ta ni güç tür. Bu du rum Ku -

ran'da şöy le ha ber ve ril mek te dir: 

... Ger çek ten şey tan lar, si zin le mü ca de le et me le ri

için ken di dost la rı na giz li-çağ rı lar da bu lu nur lar...

(Enam Su re si, 121)
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Ku ran'ın her or tam da üs tün ge le ce ği ger çe ğin den ha ber siz,

Al lah'ın ayet le ri ko nu sun da so nuç suz bir mü ca de le yü rü ten ler

de, şey ta nın yo lun dan gi de rek, onun ver di ği emir le re ken di akıl

ve vic dan la rı nı kul lan mak sı zın uyar lar. An cak şey ta nın bu giz li

çağ rı la rı ger çek te on la rı çıl gın ca ya nan bir ate şe gö tü re cek tir.

Al lah bu ki şi le rle il gi li Ku ran'da şöy le ha ber ve ri r: 

... İn san lar dan öy le le ri var dır ki, hiç bir il me da yan -

ma dan, bir yol gös te ri ci ve ay dın la tı cı bir ki tap ol ma -

dan Al lah hak kın da mü ca de le edip du rur. On la ra;

"Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil di ğin de, der ler ki;

"Ha yır, biz ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şe ye

uya rız." Şa yet şey tan, on la rı çıl gın ca ya nan ate şin

aza bı na ça ğır mış sa da mı (bu na uya cak lar)? (Lok man

Su re si, 20-21)
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ŞEY TA NIN İN SAN LA RI
KU RAN'DAN UZAK LAŞ TIR MAK

İÇİN VER Dİ Ğİ EMİR LER

K i ta bın ön ce ki bö lüm le rin de in kar eden  in san la rın ger çek

li de ri nin şey tan ol du ğun dan bah set tik. Ki ta bın bun dan

son ra ki bö lüm le rin de de şey ta nın in kar eden in san la ra ver di ği

emir ler den ve bu emir ler le on la rı Ku ran'dan na sıl uzak laş tır dı -

ğın dan bah se de ce ğiz. An cak on dan ön ce özel lik le vur gu lan ma -

sı ge re ken, şey ta nın an cak ken di fır ka sı üze rin de et ki li ola ca ğı

ger çe ği dir. 

Şey ta nın sa mi mi bir kalp le Rabbimiz'e yö ne len, çok bü yük

bir ti tiz lik le O'nun emir ve tav si ye le ri ni uy gu la yan, sa de ce

Allah'ın rı za sı nı ka za na bil mek için ih las la sa lih amel ler de bu lu nan

ve her yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı ahi ret te gö re cek le ri ni bi len in san -

lar üze rin de hiç bir gü cü yok tur. Şey ta nın gü cü Al lah'ın ce hen -

nem için özel ola rak ya rat tı ğı in san lar üze rin de ge çer li dir. Ör -

ne ğin Al lah tüm ka dın la ra te set tür iba de ti ni farz kıl mış tır. Te -

set tür ka dı nın Al lah Ka tın da ve ina nan lar nez din de yü cel me si ni

sağ la ya cak, onu her tür lü ba ğım lı lık tan ve sı kın tı dan kur ta ra cak

bir ve si le dir. Te set tür le bir lik te ah lak, ta vır, hal ve ha re ket le rin

de Ku ran’a ve sün ne te uy gun ol ma sı ge re kir. Şey tan bu nu zor

gös ter me ye ça lı şır. An cak mü min ka dın lar te set tü rün fıt rat la rı -

na en uy gun ol du ğu nu bi lir  ve bu far zı da ge rek ti ği gi bi uy gu lar -
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lar. Şey ta nın doğ ru yol dan sap tır mak için gös ter di ği tüm ça ba -

lar, ku la ğı na fı sıl da dı ğı ves ve se ler, yal dız lı söz ler iman eden ler

üze rin de et ki et mez. Al lah bu ger çe ği ayet le rin de şu şe kil de bil -

dir mek te dir:

Ger çek şu ki, iman eden ler ve Rab le ri ne te vek kül

eden ler üze rin de onun (şey ta nın) hiç bir zor la yı cı-gü -

cü yok tur. Onun zor la yı cı-gü cü an cak onu ve li

edi nen ler le, onun la O'na (Al lah'a) or tak ko şan lar

üze rin de dir. (Nahl Su re si, 99-100)

Bir baş ka ayet te şey ta nın bu du ru mu şöy le ha ber ve ril mek -

te dir:

Be nim kul la rım; se nin on lar üze rin de hiç bir zor la yı cı

gü cün (ha ki mi ye tin) yok tur. Ve kil ola rak Rab bin ye -

ter. (İs ra Su re si, 65)

Bu ne den le de Al lah iman eden le re Ku ran'da, "İş te bu şey -

tan, an cak ken di dost la rı nı kor ku tur. Siz on lar dan kork -

ma yın, eğer mü min ler se niz, Ben'den kor kun." (Al-i İm ran

Su re si, 175) şek lin de bu yur mak ta dır. Şey tan bel ki tür lü yön -

tem ler le in sa nın an lık ha ta la ra düş me si ne ne den ola bi lir, an cak

Müs lü man her han gi bir ha ta ya düş tü ğün de, he men bu nu fark

eder ve tev be edip Al lah'a sı ğı nır. Araf Su re si'nde iman eden le -

re şu şe kil de bil di ri lir: 

Eğer sa na şey tan dan ya na bir kış kırt ma (ves ve se ve -

ya iğ va) ge lir se, he men Al lah'a sı ğın. Çün kü O, işi -

ten dir, bi len dir. (Al lah'tan) Sa kı nan la ra şey tan dan

bir ves ve se eriş ti ğin de (ön ce) iyi ce dü şü nür ler

(Al lah'ı zik re dip-anar lar), son ra he men ba kar sın ki

gö rüp bil miş ler dir. (Araf Su re si, 200-201)

Ancak inkar edenler tamamen şeytanın sözüne tabi olmuş,



onu kendilerine veli edinmişlerdir. Şeytan onları korkuyla, teh-

ditle, dünya hayatına yönelik türlü aldatmacalarla, vesveselerle,

vaatlerle boyunduruğu altına almış ve her sözünü dinler hale

getirmiştir. Artık onlar şeytanın fırkasının, isyankar ordusunun

birer mensubudurlar. Şeytanın sözleri de onlar için birer talimat

ve emir halini almıştır. Yapmaları gereken tek şey onun sözleri-

ne itaat etmektir. 

Şey ta nın in san la ra ver di ği ilk emir ise Al lah'ın var lı ğı nı in kar

et me le ri dir. Al lah'ın "Şey ta nın du ru mu gi bi; çün kü in sa na

"İn kâr et" de di…" (Haşr Su re si, 16) şek lin de bil dir di ği gi bi o,

in san la ra ilk ola rak Al lah'ın var lı ğı nı in kar et me le ri ni söy ler.

Son ra di ğer emir ler de bir bi ri ni ta kip eder: Dü şün me! Din le me!

Oku ma! Öğ ren me! Uzak dur! Yak laş ma ve Bü yük len!.. 

Şey ta nın Em ri: 'Dü şün me yin' 

Düşünme yeteneği insana dünya hayatında verilen en büyük

nimetlerden biridir. Çünkü insan, ancak düşünerek Allah'ın son-

suz gücünün, kainattaki kusursuz sanatının farkına varır.

Yalnızca düşünen bir insan dünya üzerindeki her ayrıntının pek

çok hikmetle yaratıldığını, ölümün yakın olduğunu ve dünya

hayatında yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları olduğu-

nu kavrar. Kuran'da pek çok ayette ancak düşünen insanların

öğüt alabileceği, Allah'ın varlılığının delillerini ancak onların

görebileceği bildirilmiştir. Nitekim Kuran'ın indiriliş amaçların-

dan biri, "(Bu Kuran,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler

ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiği-

miz mübarek bir kitaptır" (Sad Suresi, 29) ayetinde haber

verildiği gibi, insanların ayetler üzerinde iyice düşünmeleridir.

Ancak insanların büyük bir bölümü düşünmeyi bir zorluk olarak
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görür. Hatta bu insanlar, düşünmenin hayatlarına ve kurulu

düzenlerine zarar vereceğine inanırlar. Bu batıl anlayışa göre en

istenmeyen şeylerden biri, insana dünya hayatlarındaki sorum-

luluklarını hatırlatmak, içinde bulundukları gaflet halinden onla-

rı çıkartmaktır. Çünkü düşünmemek insanı, zihnin tamamen

boşaltıldığı bir çeşit uykunun içine sürükler. 

Bu uy ku ade ta bir bü yü gi bi ki şi ye tüm so rum lu luk la rı nı, ni -

çin var ol du ğu nu, ha yat ta ki ama cı nı, bir gün ge lip öle ce ği ni unut -

tu rur. Bu uy ku nun baş ka bir tü rü ise dün ya ha ya tı nın gün lük ve

ru tin iş le ri ne ken di ni kap tır mak tır. Bel ki bu in san lar gün için de

pek çok şey dü şü nü yor, ka rar ve ri yor ya da çö züm ler üre ti yor

gi bi gö zü ke bi lir ler; ama ger çek te dü şün dük le ri şey ler gün lük

ko şuş tur ma ca nın ay rın tı la rın dan baş ka bir şey de ğil dir. Bu dü -

şün ce le rin hiç bi ri in sa nın ya ra tı lış ama cı, dün ya ha ya tı nın ge lip

ge çi ci ol du ğu ve her can lı nın bir gün ge lip top rak ola ca ğı ile il -

gi li de ğil dir. Ez ber len miş, öğ re til miş, ka lıp laş mış, alı şıl mış ha re -

ket ler, ko nuş ma lar ve ta vır lar böy le in san la rın tüm ha ya tı nı o

ka dar kap lar ki asıl olan ger çek ler üze rin de dü şün me ye ge rek

da hi duy maz lar. 

Bu ki şi ler ken di le ri dü şün mek ten kaç tık la rı gi bi, baş ka la rı nın

yap tık la rı ha tır lat ma lar dan da şid det le ka çar lar. Al lah'a iman et -

me le ri, O'nun rı za sı için ya şa ma la rı ve Ku ran ayet le ri üze rin de

dü şün me le ri için ya pı lan çağ rı lar dan yüz çe vi rir ler. 

An cak dün ya üze rin de ki her şey ve her var lık bir amaç uğ -

ru na var edil miş tir. Al lah ka inat ta ki her ay rın tı yı in san la rın, üze -

rin de dü şün me le ri için ya rat mış tır. Ni te kim Al lah Ku ran ayet le -

rin de, ye ri, gö ğü ve iki si ara sın da ki le ri ki min da ha gü zel dav ra -

nış lar da bu lu na ca ğı nı de ne mek için ya rat tı ğı nı bil dir miş tir. İn san

kı sa dün ya ha ya tı bo yun ca tüm ya pıp et tik le riy le de nen mek te -
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dir. Ken di si ni ya ra tan ve ölü mün den son ra tek rar di ril tip, he sa -

ba çe ke cek olan Al lah'a kar şı bü yük bir so rum lu lu ğu var dır. Ku -

ran'ı oku mak, din le mek, ayet ler üze rin de dü şün mek ve an la yıp

uy gu la mak da her in sa nın en baş ta ge len so rum lu luk la rın dan bi -

ri dir. Al lah bu ger çe ğe, "On lar, yi ne de o sö zü (Kur'an'ı) ge -

re ği gi bi dü şün me di ler mi, yok sa on la ra, geç miş te ki ata -

la rı na gel me yen bir şey mi gel di?" (Mü mi nun Su re si, 68)

aye tiy le dik kat çek mek te dir. 

Düşünen kişi, kainattaki bu kadar ince nizamın ve kusursuz

Yaratılış örneklerinin tesadüfen meydana gelemeyeceğine, var

olan herşeyi Yüce Allah'ın yarattığına kanaat getirecektir.

Çevresindeki Yaratılış mucizelerini derin derin düşündükçe

Allah'ın varlığının delillerini, O'nun yarattığı detaylardaki hik-

metleri görerek Allah'a teslim olacak ve sadece O'nun rızasını

kazanmak için yaşayacaktır. Bu gerçeğin farkında olan şeytan

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

den uzak durmalarını, bunun için de düşünmemelerini ister.

Allah şeytanın bu hedefini bir ayetinde şu şekilde bildirir:

... On lar(ı in san la rı sap tır mak) için mut la ka Se nin

dos doğ ru yo lun da (pu su ku rup) otu ra ca ğım. Son ra

mu hak kak ön le rin den, ar ka la rın dan, sağ la rın dan ve

sol la rın dan so ku la ca ğım... (Araf Su re si, 16-17)

Şey tan bu ni hai he de fi ne ulaş mak için in san la rı gaf let ha li ne

dü şü re cek çok özel or tam lar ha zır lar. Bu nun için in san la rın za yıf

yön le ri ni kul la na rak in ce plan lar ya par, se nar yo lar oluş tu rur ve

bun la rı in san la rın ne fis le ri nin en çok hoş la na ca ğı, en çok zevk ala -

ca ğı ha le ge tir me ye ça lı şır. Din  ah la kın dan uzak in san lar da böy -

le or tam lar da, iman eden ki şi le rin ak si ne Al lah'ı unu ta rak, ahi re -

ti hiç dü şün me ye rek gaf let için de bir ruh ha li ne gi rer ler.
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Ör ne ğin eğ len ce yer le ri şey ta nın bu in ce pla nı nı ko lay lık la

uy gu la ma ya koy du ğu me kan lar dır. Çün kü din  ah la kı nı ya şa ma yan

in san lar, bu gi bi yer ler de hiç bir şey dü şün me den, boş bir zi hin le

va kit ge çi re bil mek te dir. Bu me kan lar da en de ğer ve ri len şey ler

gi yi len kı ya fet, ta kı lan ta kı, har ca nan pa ra ve çev re de ki in san lar -

dır. Kim se nin bir bi ri ni du ya ma dı ğı şid det li bir mü zik, du man dan

kim se nin kim se yi gö re me di ği pus lu bir ha va, pat la yan flaş lar, yük -

sek ses li ko nuş ma lar ve ba ğır tı lar bi ra ra ya ge lin ce, Al lah kor ku -

su ol ma yan in san la rın dik ka ti ni ke sin lik le to par la ya ma ya ca ğı ve

dü şü ne me ye ce ği or tam ta mam lan mış olur.

El bet te in san la rın eğ len me le ri, ne şe için de ol ma la rı, soh be -

tin den hoş lan dık la rı ki şi ler le birlikte ol ma la rı gü zel ni met ler dir.

An cak, kas te di len ahi re tin unu tul du ğu, Al lah'ın adı nın anıl ma dı -

ğı or tam lar dır. Ya ra tı lış ama cı nı ta ma men unut muş, Al lah kor -

ku su nu kal bin de his set me yen, eğ len mek için de ğil bu ra da ki ga -

fil ha va yı ya şa mak için vak ti ni böy le yer ler de ge çi ren ki şi le rin ne

uya rı la rı dü şü ne cek ne de an la ya cak hal le ri kal maz. Za ten böy -

le ki şi le rin, bu tür me kan la rı ter cih ediş le rin de ki se bep ler den

bi ri de "her şe yi unut mak" ve "dü şün me mek"tir ki, bu nu da sık

sık di le ge ti rir ler. Böy le me kan la ra, ken di ifa de le riy le "ka fa sı nı

bo şalt mak için ge len" bir in san, on da ki ka ön ce ak lı ba şın da dav -

ra nır ken, bir an da her tür lü taş kın lı ğı nor mal kar şı la ma ya baş lar.

Yi ne ken di ifa de le riy le "çıl gın ca eğ len mek" adı na her tür lü ah -

lak sız lı ğı ma kul kar şı lar, olan bi ten le re kar şı du yar sız la şır. Ni te -

kim bu tür or tam lar da ki ta bak kı rıp dök me ler, ma sa de vir me -

ler, pe çe te at ma lar, ce ket yak ma lar, kü für lü söz ler le in san la ra

sa taş ma lar, teh dit sa vur ma lar ve kav ga lar sık ça ya şa nan gaf let

man za ra sı nın sa de ce kü çük bir bö lü mü nü yan sı tır. 

Bu gi bi gafil or tam lar da Al lah kor ku su his set me yen in san la -
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rın zi hin le rin den fay da lı bir dü şün ce nin geç me si ne re dey se im -

kan sız dır. Kal dı ki böy le si ne kont rol den çık mış, şid det ve ah lak -

sız lı ğın teş vik edil di ği bir or tam, bu ra da bu lu nan ki şi le rin tam an -

la mıy la şey ta nın tel kin le ri ne açık du ru ma gel me si ne ze min oluş -

tu rur. Ve böy le lik le şey tan in san la rın, "dü şün me yin!" şek lin de ki

em ri ne ita at et me le ri ni sağ la mış  olur. Al lah, "On lar dan güç ye -

tir dik le ri ni se sin le sar sın tı ya uğ rat, at lı la rın ve ya ya la rın la

on la rın üs tü ne yay ga ra yı ko par, mal lar da ve ço cuk lar da

on la ra or tak ol ve on la ra çe şit li va at ler de bu lun..." (İs ra

Su re si, 64) aye tiy le de şey ta nın bu yöntemini haber vermiştir.

İn san la rın bir kısmının yo ğun bir gaf let için de ya şa dık la rı bu

ha yat, gü nü müz de sa de ce eğ len ce me kan la rı ile kı sıt lı de ğil dir.

Ba ğır tıy la, gü rül tüy le, taş kın lık lar la in san la rın Al lah'ın ayet le ri ni

dü şün mek ten uzak laş tı rıl dık la rı her or tam, şey ta nın yu ka rı da

bah set ti ği miz pla nı nın bir par ça sı dır. Fut bol maç la rın da tri bün le -

ri, kon ser ler sı ra sın da stad yum la rı dol du ran ka la ba lık la rın oluş -

tur duk la rı ve ben ze ri or tam lar da, şey tan ay nı yön tem ler le ki mi

in san la rı dü şün mek ten uzak laş tır mak ta dır. Bir çok in san böy le

yer le re eğ len mek, ke yif li bir spor kar şı laş ma sı iz le mek ya da gü -

zel bir ses din le mek için de ğil, in san la ra ba ğır mak, kav ga et mek,

olay çı kart mak kı sa ca sı her tür lü çir kin tav rı gös ter mek için ge -

lir. Üs te lik böy le yer ler de bir iki ki şi de ğil, bin ler le, on bin ler le

sa yı la bi le cek bir ka la ba lık, top lu ola rak bir bir le ri ni olumsuz

yönde et ki le ye bi lir ve top lu ca ga fil bir ha va ya gi re bi lir. 

Böy le bir or tam da bir çok in san Al lah'ın ken di si ni her yön -

den sa rıp ku şat tı ğı nı, her an ölüm me lek le riy le kar şı la şa bi le ce ği -

ni ak lı na ge tir me ye bi lir.

Ben zer me kan la rı gaf le te ka pıl mak için bir fır sat ola rak de -

ğer len di ren ve ger çek ler den ka çan in san, ölüm me lek le ri ni hiç
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bek le me di ği bir an da kar şı sın da gör dü ğü za man ar tık her şey için

çok geç tir. Çün kü ki şi dün ya ha ya tı nı boş amel le rin pe şin de ge -

çir miş ve Ku ran ayet le ri ni dü şün mek ten şid det le kaç mış tır. Dü -

şün me mek için tür lü yön tem ler de ne miş, şey ta nın oyun la rı na

kan mış tır. Oy sa ölü mü, ha ya tın ge çi ci li ği ni, Al lah'a kar şı so rum -

lu luk la rı nı dü şü nen bir kim se nin böy le ga fil bir ha li ka bul len me si

müm kün de ğil dir. Al lah'ın her an ca nı nı ala bi le ce ği ni ve ağ zın dan

çı kan her söz, ak lın dan ge çen her dü şün ce ve yap tı ğı her ha re -

ket ten he sa ba çe ki le ce ği ni bi len bir ki şi, na sıl bir or tam da olur -

sa ol sun bu ger çek le ri ak lın dan çı kar maz ve gaf le te ka pıl maz.

Unu tul ma ma lı dır ki, bir me kan da, Ku ran ah la kı na uy gun şe -

kil de eğ len mek ye ri ne taş kın lık ya pan bir ki şi ye de, o taş kın lık -

la rı teş vik eden le re de, ma sa la rı de vi rip per va sız şe kil de is raf

eden le re de ölüm ay nı ya kın lık ta dır. Bel ki o ki şi dı şa rı çı kar çık -

maz ölüm me lek le riy le kar şı la şa cak, hiç bek le me di ği bir an da

ken di ni Al lah'ın kar şı sın da he sap ve rir ken bu la cak tır. 

İş te ölüm in sa na bu ka dar ya kın ken, ki şi nin gaf let için de ha -

ya tı na de vam et me si, fre ni kop muş bir kam yo nun hız la üs tü ne

gel di ği ni gör dü ğü, çar pıp onu par ça la ya ca ğı nı bil di ği hal de im ka -

nı var ken önün den çe kil me me si ne ben ze mek te dir. Ki şi is ter se

öm rü bo yun ca yüz ler ce, bin ler ce kez taş kın lık lar ser gi le miş, hat -

ta bü tün ha ya tı nı böy le ge çir miş ol sun, ölüm me lek le ri ca nı nı

alır ken tüm ya şa dık la rı nı ge ri de bı ra ka cak tır. İn san eğer bu za -

man la rı nı Al lah'ın var lı ğın dan gaf let için de ge çir diy se o gün, ca hi -

li ye top lum la rın da "dün ya yı do ya do ya, hak kıy la ya şa mak" şek lin -

de ifa de edi len bu gafil ha ya tın, ken di si ne ka yıp tan baş ka bir şey

ge tir me di ği nin far kı na va ra cak tır. Rab bi mi z’i ve he sap gü nü nü

unut tu ğu için yap tı ğı her tür lü taş kın lı ğın piş man lı ğı nı ya şa ya cak -
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tır. Al lah Ku ran'da in kar cı la rın gaf let için dey ken, ken di le ri ne ge -

len ha tır lat ma la ra ver dik le ri tep ki le ri şöy le bil dir mek te dir:

İn san la rı sor gu la ma (za ma nı) yak laş tı, ken di le ri ise

gaf let için de yüz çe vi ri yor lar. Rab le rin den ken di le ri -

ne ye ni bir ha tır lat ma gel me yi ver sin, bu nu mut la ka

oyun ko nu su ya pa rak din li yor lar. On la rın kalp le ri

tut kuy la oya lan ma da dır... (En bi ya Su re si, 1-3)

“DERİN DÜŞÜNMEYEN İNSANLARIN 
YÜKSEK İDEALLERİ OLAMAZ”

ADNAN OKTAR: Televole kültürü dünyada da var, bizim

Türkiyemiz'de de var, Vur patlasın, çal oynasın, eğlensinler. İşte pla-

jın kenarına koşuştursunlar, şirket promosyon yiyecek dağıtsın, onla-

rı yesinler. Bedava otel olsun, gitsinler orada yatıp kalksınlar. Sonra

yine promosyon olarak, bedava uçak bileti olsun. İşte oradan bilmem

nereye gitsinler. Hayatları böyle macera içinde geçsin. Fakat ne

Güneydoğu’daki PKK sorunu onları ilgilendiriyor, böyle tiplerde. Ne

efendim Afrika’daki insaların açlığı ilgilendiriyor, ne Irak’taki zulüm

ilgilendiriyor, ne Filistin’deki kardeşlerimizin çektiği acıları onları ilgi-

lendiriyor, ne efendim, dünyanın diğer ülkelerindeki Müslümanların

çektiği acılar, hiçbiri ilgilendirmiyor. Ağızlarına dahi almak istemiyor-

lar. Çünkü böyle bir konu olduğunda adamların eğlencesi biraz

kararmış oluyor. Eğlencelerine münafi olduğu için bu konulara gir-

mek istemiyorlar. Mesela televizyonlarda da öyle programlar oluyor,

televole programları. Hep vur patlasın, çal oynasın, gülüşmeler, boş

izahlar, boş espriler. Yani böyle ipe sapa gelmez izahlar, dolayısıy-

la beyinleri uyuşturan, insanların kişiliğini törpüleyen, onla-
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rın derin düşünmesini, derinliğini ortadan kaldıran günü bir-

likçi, eyyamcı, böyle ucuzcu, bedavacı bir ruh geliştiriliyor.

Bunun sonucunda da üretim yapmayan, yani vatanına, mil-

letine bir faydası olamayan ve bunu da zaten hedeflemeyen

gibi görünen diyelim, bir kısım insanların gelişmesine vesile

oluyorlar. Bu çok ciddi bir tehlikedir. Bir ara devletimizin

mühim bir kuruluşu bu konuda devlete rapor sunmuştu. Televole kül-

türünün, Türk kültürünü, Türk manevi yapısını yıkıcı mahiyette oldu-

ğu ve tehlikeli olduğu, uzun vadede tahribat meydana getireceğini,

getirebileceğini belirtmişlerdi. Ama bakıyoruz, yine aynı çizgide, aynı

kafada devam edenler var. Doğrusu budur. Yani, tamam programı

yapıyorsa, yapıyordur. Ama, her programın içerisinde insanları büyük

ideallere, büyük düşüncelere davet eden, faydalı düşünceleri savu-

nan, güzel ahlakı, sevgiyi, barışı, kardeşliği savunan üslupların arala-

ra yerleştirilmesi lazım. Yani bunun kimseye bir zararı olmaz, fayda-

sı olacağı belli. Bundan ısrarla kaçınılmasının hiçbir açıklaması yok.

Hiçbir mantığı yok. Bu yıkıcı bir tavır olur. Yani toplumun psikolojisi-

ni, moral değerlerini uzun vadede törpüleyen ve hatta yıkıma dahi

götürebilecek bir zemin hazırlayabilir. O yüzden bundan kaçınılması-

nın elzem olduğunu düşünüyorum... Öyle bedavacılık, promosyoncu-

luk, bir de ruhları da yani törpüleyen bir şey. Yani o tip bir gencin

ruhunda sevgi, şefkat, koruma hissi pek gelişmez. Egoistlik ve

bencillik gelişir. Egoist ve bencil olan bir insan da sevilmez.

Yani insanlara karşı sevgi duyamaz, suni, sahte sevgiler olur.

Mesela geliyor plajda birilerine karşı yılışarak bir şeyler söylüyor, o da

ona yılışarak bir şeyler söylüyor ama karşılıklı belli ki ne bir sevgi var,

ne samimiyet var, ne bir saygı var. Geçici bir çıkar ilişkisi var. Bu da

çok itici tabii. Halbuki derin dostluklar, samimi sevgiler, derin

tutku, akıl derinliği, Allah ile coşkulu bağlantı, bütün insan-
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ları koruyup kollama ruhu çok güzeldir. Ahiret inancı olma-

sı lazım bir insanda değil mi, vatan millet sevgisi olması

lazım. Yüksek idealleri olması lazım. Bunlar olmadığında o

insanın ruh dünyası fakir olmuş olur, hatta yıkıma uğramış-

tır, bir anlamda. (Sayın Adnan Oktar’ın Adıyaman Asu TV’deki

Röportajından, 4 Ocak 2010)

DÜŞÜNMEYEN İNSANLARIN 
KARŞILAŞACAĞI GERÇEK

ADNAN OKTAR: Evet. “Rabbimiz...” diyor. “... bizi (ate-

şin) içinden çıkar” diyorlar cehennem ehli. “...eğer yine inkara

dönersek artık gerçekten zalim kimseler oluruz.” diyorlar. “Bir

kere gönder” diyorlar. Bakın kendilerini akıllı uyanık zannediyorlar.

Halbuki cehennemden gelip dünyaya gönderilse hafızaları alınmış

olarak gönderilecek. Onlar diyecek: “Ya” diyecekler, “... bir rüya gör-

dük cehenneme gitmiştik falan...” Hadi bakalım yine bir rezillik yap-

maya başlayacaklar. Onlar zannediyor ki, yani o şekilde gelecek,

orada herkes Müslüman olur öyle bir durumda zaten. Cehennemin

içine giren adam zaten her şeyi yapar. Hafızası alınarak gelir.

Mesela Hz. İsa (as) da geldiği vakit hafızası alınmış olarak gelecek,

imtihanın gereği. Geçmişini hatırlamaz. Geçmişini hatırlarsa aklın

ihtiyarı kalkar. Tabii. “Bugün Ben gerçekten onların sabretme-

lerinin karşılığını verdim. Şüphesiz onlar, ‘kurtuluşa ve mut-

luluğa’ erenlerdir.” (Müminun Suresi, 111) Sabır... Mesela biz

buraya geliyoruz. Yol alıyoruz değil mi? Mesela bu bir sabırdır.

Mesela konuşuyoruz. Bu da bir sabırdır. Allah rızası için konuşuyo-

ruz. Zor şartlarla karşılaşıyoruz. Buna karşı bir önlem alıyoruz. Bu
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da bir sabırdır. Allah’ın en beğendiği şeylerden biri de sabırdır.

Cennet halkının özelliğidir o. Sabredenler ona kavuşuyorlar

inşaAllah. “... sizi boş bir amaç uğruna...”. Bakın “... sizi boş bir

amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten Bize döndürülüp

getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?” diyor Allah. Yani insanlar

geliyor buraya. İşte pinpon oynuyor, ‘Televole’ kültürüyle hoplayıp

zıplıyor. “Napıyorsun abi ya”? diyor. İşte, “Sandviç yedim.” diyor.

“Sinemaya gideceğim şimdi.” diyor. “Sinemadan çıkınca ne yapa-

caksın?” diyor. “Bir Bodrum’a kadar gidip geleceğim.” diyor. Tek

kelime Allah’tan dinden bahsetmiyor. Sanki buraya eğlence-

ye bırakıldı. Kardeşim nasıl merak etmezsin? Bu nedir yani?

Gökyüzü var, yeryüzü var, Dünya var. Sen hiç yoktan alıp

getirilmişsin Dünya’ya. Değil mi? Yani bir şey var. Bir ışık, bir

görüntülü bir varlık görüyorsun, bir şey görüyorsun. Hiç

merak etmiyor musun bu meyveler, sebzeler nasıl oluyor?

Hayvanlar nasıl oluyor? ‘Beni ilgilendirmez.’ diyor. Allah da diyor ki

bak: “... sizi boş bir amaç uğruna yarattığmızı ve gerçekten

Bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?” diyor.

Allah diyor ki: “Dedi ki: “Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar

kaldınız?”” diye soruyor Allah, insanlara. “Dediler ki: ‘Bir gün ya

da bir günün birazı kadar kaldık’...” (Müminun Suresi, 113)

diyorlar. ‘Herhalde diyorlar öğlenden akşama kadar’ falan diyorlar.

‘Az bir şey kaldık’ diyorlar. Veyahut ‘bir gün kaldık’ diyor.

Uyuduğunu zannediyor. “Dedi ki: ‘Yalnızca az (bir zaman) kal-

dınız, gerçekten bir bilseydiniz..’” (Müminun Suresi, 114) diyor

Allah. (Sayın Adnan Oktar’ın Samsun AKS TV’deki Röportajından, 6

Ocak 2010)
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"Dü şün me nin İn sa na Za rar Ve re ce ği" Ya nıl gı sı

Ca hi li ye top lum la rın da "dü şün me nin in sa na za rar ver di ği"

şek lin de ba tıl bir ina nış ha kim dir. Bu bü yük ya nıl gı, as lın da şey -

ta nın, in san la rın Al lah'ın ayet le ri üze rin de dü şün me le ri ni en gel -

le mek için kul lan dı ğı baş ka bir tak tik tir. Şey tan in san la ra ver di -

ği bu tel kin sa ye sin de dü şün me nin on la rı zo ra so ka ca ğı, yo rul -

ma la rı na se bep ola ca ğı gi bi bir tel kin de bu lu na rak, on la rı Ku -

ran'dan uzak tu tar. Hat ta ca hi li ye top lu mun da faz la dü şün me nin

in sa nı de lir te ce ği ne ina nı lır. Bu inanç, şey ta nın di ğer oyun la rı gi -

bi bir al dat ma ca dır. Ak si ne in san dü şün me di ğin de, dü şün me me -

sin den kay nak la nan akıl sız lık lar dan ötü rü pek çok sı kın tı ya şar.

Ay nı şe kil de in san la rın ço ğu ölüm, ahi ret gi bi ko nu lar üze -

rin de dü şün me nin de so rum lu luk la rı nı ha tır la ta ca ğı nı bil dik le -

rin den, bu ko nu la rı da dü şün me me yi ken di le rin ce bir çö züm

ola rak gö rür ler. Bu ba kım dan dü şün me mek in san la rın ken di

ken di le ri ni kan dır mak ve ger çek le ri gör mez lik ten gel mek için

kul lan dık la rı en yay gın yön tem ler den bi ri dir. An cak dü şün me -

dik le rin de so rum lu luk la rın or ta dan kal ka ca ğı yö nün de ki inanç

çok bü yük bir ya nıl gı, bü yük bir al dat ma ca dır. İn san is te se de is -

te me se de, dü şün se de dü şün me se de, so rum lu luk la rın da bir

ek sil me ya da fark lı laş ma ol ma ya cak tır. Çün kü Al lah her ke si

iman et mek le ve Ku ran ah la kı nı ya şa mak la so rum lu kıl mış tır.

Her in san dün ya ha ya tın da de nen mek te dir ve er ya da geç gör -

mez den gel di ği ger çek ler le yüz  yü ze ge le cek tir. 

Dü şün me me nin ge tir di ği so nuç lar dan bir di ğe ri ise bu kim -

se le rin et raf la rın da ge li şen olay lar dan, ya da biz zat ken di tec rü -

be le rin den ib ret al ma ma la rı dır. Al lah'ın in san la rın dü şü nüp dav -

ra nış la rı nı dü zelt me le ri için ya rat tı ğı olay lar bu kim se ler üze rin -
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de hiç bir de ği şik li ğe se bep ol maz. Dün ya da her an mey da na ge -

len tüm olay la rın te sa düf ese ri geliştiği yalanına ken di le ri ni inan -

dı ra rak, ya şa dık la rı ib ret ve ri ci olay la rın hik met le ri ni tak dir ede -

mez ler. Al lah in kar cı la rın bu özel li ğin den şöy le bah set mek te dir:

Gör mü yor lar mı ki, ger çek ten on lar her yıl, bir ve ya

iki de fa be la ya çarp tı rı lı yor lar da son ra tev be et mi -

yor lar ve öğüt alıp (ders çı ka rıp) dü şün mü yor lar.

(Tev be Su re si, 126) 

Oysa büyük felaketler, dünya hayatındaki şiddetli sıkıntılar

insanları düşünmeye sevk edecek çok önemli olaylardır. Fakat

inkarcılar bu gibi olayları bir tartışma konusu haline getirir,

büyük bir akılsızlıkla olayların tesadüflerin bir eseri olduğunu

dile getirmeye başlar ve bu şekilde düşünmekten kaçarlar.

Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi "... Atalarımıza da (bazen)

şiddetli sıkıntılar (bazen de) refah ve genişlikler dokun-

muştu..." (Araf Suresi, 95) der, ve gaflet içindeki yaşamlarına

devam ederler. Her felaketi tesadüflerle, doğal nedenlerle açık-

lamaya çalışır, bunun bir hatırlatma olduğunu unutmaya,  düşün-

memeye çalışırlar. Başlarına gelen felaketleri, hastalıkları, yok-

lukları, acı ve sıkıntıları anlamazlıktan gelerek, "tesadüflerin

yanılgısı, büyük bir doğa olayı, zaten bekleniyordu, her toplum-

da böyle olaylar olur " gibi akla ve vicdana aykırı ifadelerle ken-

dilerince bir açıklama getirirler. "Bu Allah'tan bizlere gelen bir

hatırlatmaydı" diyemez, bu gerçeği dile getirmekten dahi çeki-

nirler. İşte bu da şeytanın bir diğer taktiğidir. 

Dünyada insanın başına gelen her türlü felaket, bela, sıkıntı

ya da ahiretteki azabı hatırlatan herhangi bir olay Allah'ın insan-

lara lütuf olarak tanıdığı fırsatlardır. Ancak şunu da belirtmek

gerekir ki, doğal felaketlerin, sıkıntıların, zorlukların hepsi iman
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eden insanlar için de bir güzelliktir. Mümin bir kimse şahit oldu-

ğu her türlü doğal felaketin ya da hastalık, acı, kayıp gibi sıkıntı-

ların pek çok hikmetle yaratıldığını bilir. Bu olayların birer bela

olarak değil, birer hatırlatma, kader ve hikmet dersi olarak

değerlendirilmesi gerektiğinin şuurundadır. Allah dünya haya-

tındaki bu sıkıntıların şiddetini belirli bir derecede tutarak,

insanların Kendisi'nden korkup sakınmalarını ve bu olaylardan

ibret alarak, davranışlarını düzeltmelerini istemektedir. Bir

ayette Allah dünyevi azapların hikmetini şöyle bildirmektedir:

An dol sun, Biz on la ra bel ki (in kar cı lık tan) dö ner ler

di ye o bü yük (uh re vi) azap dan ön ce, ya kın (dün ye vi)

azap tan da tattı ra ca ğız. Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri

ha tır la tıl dık tan son ra, yüz çe vi ren den da ha za lim

kim dir?... (Sec de Su re si, 21-22)

Al lah bu ve si ley le in san la ra ölü mün ya kın lı ğı nı, in sa nın her

ha re ke tin den so rum lu ol du ğu nu, do la yı sıy la emir ve ya sak la rı nı

uy gu la ma la rı ge rek ti ği ni ha tır lat mak ta dır. An cak in kar cı lar, şid -

det li ki bir le ri ne de niy le tüm ha tır lat ma la rı bir eğ len ce ko nu su

ha li ne ge ti rir ve in kar la rı nı da ha da ar tı rır lar. Ni te kim ken di le -

ri ne Al lah'ın aza bın dan kork ma la rı nı, Al lah'ın ayet le ri ne uy ma la -

rı nı ha tır la tan el çi le re "Eğer doğ ru söy lü yor sa nız, şu teh dit

(et ti ği niz azap) ne za man mış?" (Mülk Su re si, 25) şek lin de

mey dan oku yan ce vap lar ve rir ler. Ya da "An dol sun, bu teh -

dit, bi ze ve biz den ön ce ki ata la rı mı za ya pıl mış tı; bu, geç -

miş le rin uy dur ma ma sal la rın dan baş ka bir şey de ğil dir."

(Mü'mi nun Su re si, 83) gi bi ifa de ler kul la na rak çir kin bir ce sa ret

gös te rir ler. Oy sa Al lah Araf Su re si'nin 95. aye tin de bu çir kin

dav ra nış la rı nın kar şı lı ğın da bu ki şi le rin "ken di le ri hiç şu urun -

da de ğil ken, kıs kıv rak ya ka lan dık la rın ı" ve çok bü yük bir
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aza bı ha k et tik le ri ni ha ber ver mek te dir. Al-i İm ran Su re si'nde

in san lar, o zor lu gün de tüm in san la rın na sıl bir ruh ha lin de ola -

cak la rı hak kın da dü şün me ye şöy le da vet edi lir ler: 

Her bir nef sin ha yır dan yap tık la rı nı ha zır bul du ğu ve

her ne kö tü lük iş le diy se onun la ken di si ara sın da uzak

bir me sa fe ol ma sı nı is te di ği o gü nü (dü şü nün). Al lah,

si zi Ken di sin den sa kın dı rır. Al lah, kul la rı na kar şı şef -

kat li olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 30)

Şey ta nın Em ri:  "Ya ra tı lı şın De lil le ri ni
Gör mez den Ge lin"

Ka inat ta ki her bir ay rın tı, do ğa da ki ve can lı lar da ki ku sur suz

sis tem ler son de re ce mü kem mel bir dü ze ne sa hip tir. İçin de ya -

şa dı ğı mız ev re nin en bü yü ğün den en kü çü ğü ne ka dar han gi par -

ça sı nı in ce ler sek in ce le ye lim, her bi ri nin üstün bir Yaratılış’ın

de lil le ri ni or ta ya koy du ğu nu gö rü rüz. As la şaş ma yan bir dü zen

için de yö rün ge le rin de iler le yen gök ci sim le rin den can lı lı ğın de -

va mı için ge rek li olan at mos fer de ki gaz la rın den ge si ne, in sa nın

ya şa mı nı de vam et ti re bil me si için özel ola rak ta sar lan mış be de -

nin den, her bi ri ay rı bir uz man lık ge rek ti ren hüc re, pro te in,

DNA, atom gi bi en kü çük par ça la ra ka dar ge nel le mek le bi ti re -

me ye ce ği miz bin ler ce de tay var dır. Tüm bun lar en mü kem mel

şe kil de var edil miş tir ve ku sur suz bir şe kil de var lı ğı nı sür dür me -

ye de vam et mek te dir. 

An cak in kar cı lar Al lah'ın var lı ğı na ve bir li ği ne da ir sa yı sız de -

li li gör mez den ge lir, can lı la rın var lı ğı nı ba şı boş te sa düf ler le açık -

la ma ya ça lı şır lar. İn sa nın vü cu dun da ki ku sur suz düzeni, do ğa da ki

can lı lar da ki Ya ra tı lış mu ci ze le ri ni, ki ra zın, çi le ğin, por ta ka lın ta dı -
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nı, gü lün, me nek şe nin, ha nı me li nin ko ku su nu, ku sur suz gö rü nüş -

le ri ni, gök yü zün de ki yıl dız la rın, Ay'ın, Gü neş'in ben zer siz özel lik -

le ri ni kör te sa düf le re bağ lar, Ya ra tı lış ger çe ği ni red det mek için

her yön te me baş vu rur lar. Bu ki şi le rin ni hai id di ası, ka inat ta ki her

bir ay rın tı nın mil yon lar ca yıl sü ren ba şı boş bir te sa düf sü re ci nin

so nu cun da, şu ur suz atom la rın bi ra ra ya gel me le riy le mey da na

gel di ği dir. Bu ko nu da kar şı mız da ki en net ör nek ler ev rim te ori -

si ni kö rü kö rü ne sa vu nup, çev re mi zi sa ran mil yon lar ca Ya ra tı lış

de li li ni gör mez den ge len ev rim ci bi lim adam la rı dır.

Hüc re nin var lı ğın dan da hi ha ber dar ol ma yan, 19. yüz yıl da

ya şa mış Char les Dar win adın da ama tör bir bi yo log ta ra fın dan

or ta ya atı lan bu te ori, gü nü müz bi lim sel ge liş me le ri kar şı sın da

çok bü yük bir he zi me te uğ ra mış tır. An cak bu te ori nin en

önem li özel li ği di ni in kar eden ma ter ya list ide olo ji le re ha yat bu -

la bi le cek le ri söz de bi lim sel bir ze min ha zır la ma sı ol muş tur. Bu

ne den le de ev rim te ori si -bi lim kar şı sın da ki bü yük ye nil gi si ne

rağ men- ma ter ya list bi lim adam la rı ta ra fın dan ayak ta tu tul ma ya

ça lı şıl mak ta dır. Bu bi lim adam la rı Ya ra tı lış ger çe ği ni in kar et mek

uğ ru na bi li min ger çek le ri ni gör mez den gel mek te, de lil le re iti bar

et me mek te dir ler. On la rı en çok ra hat sız eden şey ise, Ya ra tı lış

ger çe ği nin de lil le riy le or ta ya kon ma sı ve ev rim te ori si nin aç -

maz la rı nın, ek sik le ri nin ve ha ta la rı nın bi lim sel kay nak la rın ışı ğın -

da göz ler önü ne se ril me si dir. Ev rim ci bi lim adam la rı nın ev rim

te ori si ne olan bağ lı lık la rı ar tık bi lim sel bir yak la şım dan çık mış,

fik ri bir sap lan tı, kö rü kö rü ne bir bağ lı lık ha li ni al mış tır. 

Ku ran'da ken di le ri ne Al lah'ın var lı ğı nın de lil le ri ge ti ril di ği

hal de, ata la rı nın di ni ne olan bağ lı lık la rı ne de niy le in kar da di re -

nen ka vim ler ör nek ola rak ve ril mek te dir. Her tür lü de li le rağ -

men inan ma mak ta di ren me le ri in kar cı la rın or tak bir ka rak te ri
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ve özel li ği dir. Al lah Ku ran'da in kar cı la rın bu yön le ri ni pek çok

ayet le ha ber ver mek te dir: 

An dol sun, siz den ön ce ki ne sil le ri, re sul le ri ken di le ri -

ne apa çık de lil ler ge tir di ği hal de, zul met tik le ri ve

iman et me ye cek ol duk la rı için yı kı ma uğ rat tık... (Yu -

nus Su re si, 13)

Gü nü müz de Yaratılış’ı in kar eden ler de yu ka rı da ki ayet te

ha ber ve ri len ön ce ki ne sil ler gi bi iman et mek te di ren mek te -

dir ler. Bu ki şi ler apa çık bi lim sel de lil le re rağ men, ev re nin ve

tüm can lı la rın te sa düf ler so nu cu mey da na gel di ği ni, te sa düf

ese ri ya şa dık la rı bir dün ya da hiç  kim se ye kar şı bir so rum lu luk -

la rı nın ol ma ya ca ğı nı id dia ede bil mek te ve Ku ran'dan yüz çe vir -

mek te dir ler. İnanç lı in san lar çev re le rin de ki her Ya ra tı lış de li li -

ni hay ran lık la ve dik kat le iz ler ken, Al lah'ın ya ra tı şın da ki ih ti şam

kar şı sın da her gün hay ran lık la rı kat kat ar tar ken, di ğer le ri bu

de lil le ri gö re me ye cek ka dar kör leş miş ler dir. Kuş ku suz bu, söz

ko nu su in san la rın vic dan la rı nın kö rel me si nin ve Al lah'ın hak ki -

ta bın dan uzak laş ma la rı nın bir so nu cu dur.

İn san la rın ger çek le ri gör mez lik ten gel me le ri nin ar dın da ya -

tan giz li ne den ise, on la rın in kar et me le ri için çok cid di bir ça -

ba için de olan şey tan dır.

Ku ran'da, "Kim Rah man'ın zik ri ni gör mez lik ten ge lir -

se, Biz bir şey ta na onun 'üze ri ni ka buk la bağ lat tı rı rız';

ar tık bu, onun bir ya kın dos tu dur. Ger çek ten bun lar (bu

şey tan lar), on la rı yol dan alı ko yar lar; on lar ise, ken di le ri -

nin ger çek ten hi da yet te ol duk la rı nı sa nır lar" (Zuh ruf Su -

re si, 36-37) ayet le rin de de bil di ril di ği gi bi şey tan bu in san la rı

doğ ru yol dan alı koy mak ta dır. Al lah'ın ku sur suz yaratması her
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ye ri kap la mış ken, şey tan in kar eden le ri ger çek ler den uzak laş -

tırmak ta, dün ye vi meş ga le ler le oya la ya rak on la rın bu de lil le ri

gör mez den gel me le ri ne ne den ol mak ta dır. 

Şey ta nın oyu nu na ka pı lan bu in san lar, ken di le ri ne hak kı söy -

le yen in san la ra şid det le kar şı çık mak ta dır lar. Bu du rum on la rın

iman eden le re kar şı öf ke len me le ri ne, kin ve nef ret duy ma la rı na

ne den ol mak ta dır. İn kar cı la rın Al lah'ın var lı ğı na da ir de lil le rin

ken di le ri ne gös te ril me sin den ve an la tıl ma sın dan duy duk la rı ra -

hat sız lı ğı Al lah bir ayet te şöy le bil dir miş tir:

... El çi le ri on la ra apa çık de lil ler le gel miş ler di de, el le -

ri ni ağız la rı na gö tü rüp (öf ke le rin den ısır dı lar) ve de -

di ler ki: "Tar tış ma sız, biz si zin ken di siy le gön de ril di -

ği niz şey le ri in kar et tik..." (İb ra him Su re si, 9)

Bu ko nu yu önem li kı lan asıl se bep, in kar eden le rin ger çek -

le ri -Al lah'ın var lı ğı na da ir de lil le ri ve Ku ran'ın hak ki tap ol du ğu -

nu- ka sıt lı ola rak gör mez den gel me le ri dir. Bu kim se ler bu ger -

çek le ri bi le bi le in kar eder, dü şün mek is te mez ler. Al lah'ın "…

Oy sa on lar dan bir bö lü mü Al lah'ın sö zü nü işi ti yor, (iyi ce

al gı la yıp) akıl er dir dik ten son ra, bi le bi le de ğiş ti ri yor lar -

dı." (Ba ka ra Su re si, 75) aye tin de bil dir di ği gi bi akıl er dir mek te,

ama in kar et mek te dir ler. Çün kü Ya ra tı lış ger çe ği ni fark et mek,

Al lah'ın eş siz sa na tı nı tak dir ede bil mek için uzun uzun dü şün -

me ye, sa at ler ce  araş tır ma ya ya da oku ma ya ge rek yok tur. İn -

san vic da nı nın se si ni din le yip, sa mi mi bir kalp le bi raz dik kat sarf

et ti ği, bir kaç sa ni ye dü şün dü ğü tak dir de Ya ra tı lış ger çe ği ni in kar

ede me ye cek du ru ma ge le cek tir. Yap ma sı ge re ken tek şey vic -

da nı nın se si ne ku lak ver me si ve şey ta nın yön tem le ri ne kar şı

dik kat li ol ma sı dır. 
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Şey ta nın Em ri: "Bü yük le nin"

Al lah'ın ayet le ri ne iman et me yen le rin, O'nun emir ve ya sak -

la rı na ita at et me yen le rin or tak özel lik le rin den bi ri de ''ki bir ve

ken di ak lı nı be ğen me''dir. Şey tan in san la ra bü yük len me his si ve -

re rek in san la rı Al lah'a tes lim ol mak tan, Ku ran ayet le ri ni din le -

mek ten alı ko yar. 

Al lah'ın "Ona ayet le ri miz okun du ğun da, san ki işit mi -

yor muş ve ku lak la rın da bir ağır lık var mış gi bi, bü yük lük

tas la ya rak (müs tek bir ce) sır tı nı çe vi rir. Ar tık sen ona acı

bir azap ile müj de ver." (Lok man Su re si, 7) aye tiy le bil dir di -

ği gi bi in san lar ena ni ye tle ri ne de niy le ayet ler den yüz çe vi rir. 

Şey tan in san la ra şid det li bir bü yük len me duy gu su ve re rek,

her şe yi en doğ ru ve ek sik siz şe kil de ken di si nin bil di ği ne inan dı -

rır. Bu ne den le de ki şi çev re sin den ge len ha tır lat ma la ra, tav si ye

ve eleş ti ri le re açık ol maz, bun la ra alay la ve ki bir le kar şı lık ve rir.

Hiç kim se yi ya da hiç bir şe yi yol gös te ri ci ta nı ma dı ğı gi bi, sa de -

ce ken di inan cın dan vaz geç me mek uğ ru na yan lış ol du ğu nu gör -

dü ğü şey ler den da hi vaz ge çe mez. Ken di fik ri nin ba zı ek sik lik le -

ri, ha ta lı yön le ri ol du ğun dan bi raz ol sun şüp he et se da hi doğ ru -

yu gö re bi le cek ken, hiç bir ko nu da ik na edi le me yen, inat çı, sa bit

fi kir li ve ku ral cı bir ka rak te re sa hip olur. 

Bu nedenle de kendine yapılan daveti samimiyetle değer-

lendirmez, yanlış anlar, iman edenlerin bu davetle kendine karşı

bir üstünlük sağlamak peşinde olduğunu düşünürek kendini

kandırır. İman edenlerin hiçbir karşılık beklemeden, sadece

Allah'ın rızası için insanlara Kuran ahlakını anlattıklarına bir

türlü inanmak istemez. İnkarcıların bu gerçeklerle hiçbir bağı

olmayan bu kanaati, geçmiş kavimlerin önde gelenleri ile ilgili bir

ayette şöyle haber verilmektedir:
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Bu nun üze ri ne, kav min den in ka ra sap mış ön de ge len -

ler de di ler ki: "Bu, si zin ben ze ri niz olan bir be şer den

baş ka sı de ğil dir. Si ze kar şı üs tün lük el de et mek is ti -

yor. Eğer Al lah (öne sür dük le ri ni) di le miş ol say dı, mu -

hak kak me lek ler in di rir di. Hem biz geç miş ata la rı mız -

dan da bu nu işit miş de ği liz." (Mü mi nun Su re si, 24)

An cak unu tul ma ma lı dır ki ki bir ve bü yük len me nin ki şi ye

ver di ği ka yıp lar çok bü yük tür. Boş bir gu rur sa va şı ve ren in kar -

cı lar ön ce lik le doğ ru yu yan lış tan ayırt et me ve yap mak ta ol duk -

la rı yan lış lar dan dön me, ken di le ri ni ıs lah et me gi bi çok önem li

bir fır sa tı kay bet miş olur lar. Ken di le rin de bir ha ta ola bi le ce ği ni

as la ka bul et me dik le ri için, ek sik lik le ri ni gi der me, ken di le ri ni ge -

liş tir me im kan la rı da ol maz. Çün kü her tür lü da ve te da ha baş -

tan ka pı yı ka pat mış lar dır. Ha tır la tı lan la rın ken di ya rar la rı na olup

ol ma dı ğı nı de ğer len di rme yi bi le dü şün mez ler. Ken di fi kir le ri nin,

dü şün ce le ri nin ve inanç la rı nın doğ ru lu ğun dan o ka dar emin dir -

ler ki, ken di le rin den da ha akıl lı bir ki şi nin ola bi le ce ği ne ih ti mal

da hi ver mez ler. Do la yı sıy la ken di fi kir le ri, teş his le ri, yön tem le -

ri üze rin de kim se yi, kı sa ca sı ken di le ri dı şın da hiç bir oto ri te yi ta -

nı maz lar. Bu da onlar için hem dünyada hem ahirette çok büyük

bir kayıp anlamına gelir. Büyüklük gururunun kişiyi Allah'a karşı

isyana sürükleyebileceğini, Allah bir ayetinde şöyle haber verir:

Ona: "Al lah'tan kork" de nil di ğin de, bü yük lük gu ru ru

onu gü na ha sü rük ler, ku şa tır… (Ba ka ra Su re si, 206)

Ni te kim geç miş te Fi ra vun da Hz. Musa (as)'ın pey gam ber lik

ma ka mı nı ve onun Al lah'a bo yun eğ me si yö nün de ki tek lif le ri ni

gu ru ru na ye di re me miş ve ken di si nin böy le bir ma ka ma ge rek güç

ge rek se mad di im kan lar ba kı mın dan da ha çok la yık ol du ğu nu dü -

şün müş tür. Boş bir bü yük len me içi ne gi re rek Al lah'a baş kal dır -
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mış, ken di si ne an la tı lan la rı din le me miş, ki bi ri ne de niy le Al lah'ın

ayet le rin den yüz çe vir miş tir. Ay nı şe kil de kav mi ne de Al lah'ın

ayet le rin den yüz çe vir me le ri yö nün de bas kı uy gu la mış tır. Ta ha

Su re si'nde Fi ra vun'un kav mi ne şu şe kil de ses len di ği bil di ri lir:

(Fi ra vun) De di ki: "Ben si ze izin ver me den ön ce

O'na inan dı nız öy le mi? Şüp he siz o, si ze bü yü yü öğ -

re ten bü yü ğü nüz dür. O hal de ben de si zin el le ri ni zi

ve ayak la rı nı zı çap raz ola rak ke se ce ğim ve si zi hur -

ma dal la rın da sal lan dı ra ca ğım. Siz de el bet te, han gi -

mi zin aza bı da ha şid det liy miş ve da ha sü rek liy miş

öğ ren miş ola cak sı nız." (Ta ha Su re si, 71)

Ki bir ve gu ru run dan kay nak la nan zor ba lı ğıy la ve zu lüm le riy -

le anı lan Fi ra vun da bu ba kım dan şey ta nın tam et ki si al tı na gir -

miş, onun emir le ri ni ek sik siz ce uy gu la mış bir ki şiy di. Onun bu

az gın ka rak te ri ni Al lah "öl çü yü ta şı ran bir mü te keb bir di"

(Du han Su re si, 31) aye tiy le ha ber ver miş tir. 

İn sa na bu müs tek bir ah la kı em re den şey tan dır. An cak şey -

tan in san la rın "bü yük le nin!" şek lin de ki em ri ne  ita at et me le ri ni

ye ter li gör mez. Onun is te ği ken di yan daş la rı nın da onun la bir -

lik te Al lah'a kar şı is yan için de ol ma la rı dır. Bir ayet te Al lah şey -

ta nın ger çek he de fi ni şöy le ha ber ve rir:

De di ki: "Rab bim, be ni kış kırt tı ğın şe ye kar şı lık, an -

dol sun, ben de yer yü zün de on la ra, (sa na baş kal dır -

ma yı ve dün ya tut ku la rı nı) süs le yip-çe ki ci gös te re ce -

ğim ve on la rın tü mü nü mut la ka kış kır tıp-sap tı ra ca -

ğım." (Hicr Su re si, 39)

Ni te kim şey tan, bu çirkin ama cı na ula şa bil mek için is ya n et -

me yi iman et me yen le rin gö zün de gü zel gös ter me ye ça lı şır. Bu

se bep le in kar cı lar ken di le ri ni Al lah'ın emir ve ya sak la rı na uy ma -
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ya ça ğı ran mü min le re kar şı da son de re ce asi ta vır lar ser gi le r ve

bil gi le ri nin ek sik ola bi le ce ği ne ih ti mal ver mez ler. Ya pı lan da ve ti

din le mez, Ku ran ayet le ri ne ku lak ver mez, bü yük le ne rek sırt çe -

vi rir ler. Ku ran'da Al lah Hz. Musa (as)'ın teb li ği ne Fi ra vun'un aza -

met le kar şı lık ver me sin den şöy le bah set mek te dir:

(Mu sa) Ona bü yük mu ci ze yi gös ter di. Fa kat o, ya lan -

la dı ve is yan et ti. Son ra (kar şı yön de) ça ba har ca yıp

sır tı nı dön dü. So nun da (yar dım cı güç le ri ni) top la dı,

ses len di; de di ki: "Si zin en yü ce Rab bi niz be nim."

(Na zi at Su re si, 20-24)

Kı sa ca sı in kar cı lar her yön den en üs tün ola nın ken di le ri ol -

du ğu na inan mak is ter ler. Fi ra vun ör ne ğin de de gö rül dü ğü gi bi

ken di le ri nin aciz bir kul ol duk la rı nı ka bul et me yi gu rur la rı na bir

tür lü ye di re mez ler. Terk ede me dik le ri bu ki bir duy gu su da on -

la rı is ya na sü rük ler. Hat ta "Ayet le ri miz on la ra, göz ler

önün de ser gi len miş ola rak ge lin ce... Vic dan la rı ka bul et -

ti ği hal de, zu lüm ve bü yük len me do la yı sıy la bun la rı in kar

et ti ler..." (Neml Su re si, 13-14) ayet le rin de ol du ğu gi bi Al lah'ın

var lı ğı nı de lil le riy le gör se ler bi le şey ta nın kış kırt ma la rıy la in kar -

la rın da ıs rar eder ler. Şüp he siz dün ya da Al lah'a baş kal dı ra rak

şey ta nın emir le ri ne uyan lar, bu ta vır la rı nın kar şı lı ğı ola rak ahi -

ret te zil le te dü şüp, he sap ve re cek ler dir:

Ayet le ri mi zi ya lan la yan lar ve on la ra kar şı bü yük le -

nen ler, iş te on lar ate şin ar ka daş la rı dır; on da son suz -

ca ka la cak lar dır. Öy ley se, Al lah'a kar şı ya lan uy du -

rup if ti ra dü zen den ve ya ayet le ri ni ya lan la yan lar dan

da ha za lim kim dir?... (Araf Su re si, 36-37)

91Harun Yahya (Adnan Oktar)



Şey ta nın Em ri: "Din le me yin"

Şey tan doğ ru nun ve iyi nin du yul ma sı na as la ta raf tar de ğil dir.

Çün kü Ku ran'ı du yan ve din le yen bir ki şi vic da nı nın se si ne uya -

rak, iyi le rin ya nı na ge çe bi lir; hak kı uy gu la ma ya, ya şa ma ya ve ya -

şat ma ya baş la ya bi lir. İş te bu yüz den şey tan ön ce lik le ta raf tar la -

rı nı Ku ran'dan, do la yı sıy la da Ku ran'ı teb liğ eden Müs lü man lar -

dan uzak tut ma ya ça lı şır. Al lah in san la rı gü zel ve doğ ru ola nı

yap ma ya, Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka za na rak ni met için de ya şam

sür me ye da vet eder ken, in san la rın ço ğu şey ta nın emir le ri ne

uya rak ken di le ri ne an la tı la nı duy ma mak için el le rin den ge len

her şe yi ya par lar. Al lah, "İn kar eden ler de di ler ki: 'Bu Ku -

ran'ı din le me yin ve on da (oku nur ken) yay ga ra lar ko pa -

rın. Bel ki üs tün ge lir si niz'." (Fus si let Su re si, 26) aye tiy le bu

kim se le rin na sıl bir yak la şım için de ol duk la rı nı bil dir miş tir. 

İnkar edenler Kuran'ı dinlememek için kendi düşük akılla-

rınca çeşitli demagoji yöntemlerine başvurur, yüksek sesle

üstün gelmeye çaba harcar, konuyu değiştirmeye çalışır, saldır-

gan bir üslupla ayetlerin okunmasını engellemeye gayret eder-

ler. Bu çirkin yöntemler işe yaramazsa, bu kez iman edenleri

susturmak için şiddete, tehdite ve türlü baskı yöntemlerine baş-

vurabilirler. Bunları yapmalarının nedeni ise duydukları gerçek-

lerden etkileneceklerinden, vicdanlarının harekete geçeceğin-

den ve bazı düşüncelerinin ne kadar hatalı olduğunu fark ede-

ceklerinden korkmalarıdır. Bu yersiz korkularını onların yüz ifa-

delerinden, tavırlarından, Kuran ayetleri okunurken ve Yaratılış

gerçeği anlatılırken bir anda paniğe kapılmalarından hemen anla-

mak mümkündür.

Ku ran'da in san la ra rah met ve müj de ola cak, on la rın dün ya
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ve ahi ret ha yat la rın da kur tu luş la rı nı sağ la ya cak her tür lü bil gi

sa hip ol ma sı na kar şın, in kar cı la rın hak kı din le mek ten ka ça cak la -

rı nı bil di ren ayet ler den bir ka çı şöy le dir:

"Bi len bir ka vim için, ayet le ri (çe şit li bi çim ler de, bi -

rer bi rer) 'fa sıl lar ha lin de açık lan mış' Arap ça Kur'an

(ve ya oku nan) ki tap tır; Bir müj de ve ri ci ve bir uya rı -

cı ola rak. Ama ço ğu yüz çe vir di ler. Ar tık on lar din le -

mez ler. (Fus si let Su re si, 3-4)

On la ra: "Önü nüz de ve ar ka nız da olan dan sa kı nın,

bel ki esir ge nir si niz" de nil di ğin de, (din le me yip in ka ra

de vam eder ler). On la ra, Rab le ri nin ayet le rin den bir

ayet gel me yi gör sün, mut la ka on dan yüz çe vi rir ler.

(Ya sin Su re si, 45-46)

Ku ran'da bu ko nu da Hz. Nuh (as)'ın kav mi ör nek ola rak ve -

ril mek te dir. Ka vim le ri ne Al lah'ı tek İlah edin me le ri ni, gü zel ah -

la kı ya şa ma la rı nı öğüt le yen tüm pey gam ber ler gi bi Hz. Nuh (as)

da kav mi nin di re niş iy le kar şı laş mış tır:

De di ki: "Rab bim, ger çek ten kav mi mi ge ce ve gün -

düz da vet edip dur dum. Fa kat da vet et mem, bir ka -

çış tan baş ka sı nı art ır ma dı. Doğ ru su ben, on la rı ba -

ğış la man için her da vet edi şim de, on lar par mak la rı nı

ku lak la rı na tı ka dı lar, ör tü le ri ni baş la rı na çek ti ler ve

bü yük lük tas la dık ça bü yük lük gös te rip-di ret ti ler."

(Nuh Su re si, 5-7)

Ayette de bildirildiği gibi Hz. Nuh (as) kavmini türlü şekil-

lerde Allah'a iman etmeye davet etmiş, ancak kavmi onun anlat-

tıklarını dinlememek için her yolu denemiştir. Ancak burada

önemle vurgulanması gereken bir husus vardır. Elçilerin bu

davetlerinden yüz çevirenler ve Allah'ın vahyini dinlememek
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için kulaklarını tıkayanlar, bunu ön yargıları ve şeytanın telkinle-

ri nedeniyle yapmaktadırlar. Çünkü inkar edenler, daha tek bir

kelime dahi dinlemeden, elçilere indirilen kutsal kitapları oku-

madan, anlatılanlara bir anda karşı çıkarlar. Allah Kehf Suresi'nin

101. ayetinde inkarcıların "Kuran'ı dinlemeye katlanama-

dıklarını" bildirir. Bu insanların büyük çoğunluğu, inançsızlıktan

vazgeçmemeye şartlanmış oldukları için, "zaten dinlesem de

vazgeçmeyeceğim" diye son derece akılsız bir mantık yürüterek

daha en başından yüz çevirirler. 

Oy sa böy le bir du rum da akılcı ve man tık lı olan, ya pı lan da -

ve ti din le mek, an la tı lan lar hak kın da de tay lı bil gi edin mek,

Allah'ın hak ki ta bı nı dik kat li ce oku mak ol ma lı dır. An cak in kar

eden ler şey ta nın "din le me yin!" şek lin de ki em ri ne uyar ve da ha

en baş ta yüz çe vi rir ler. Çün kü şey tan çok iyi bil mek te dir ki,

eğer in san lar Ku ran'ı sa mi mi bir kalp le din ler ler se üzer le rin de -

ki gaf let ha li kal ka cak ve açık bir şu ur la Ku ran'da bil di ri len ger -

çek le rin far kı na va ra cak lar dır. İş te bu ne den le şey tan şid det le

in san la rın Ku ran'ı din le me si ni en gel le me ye ça lış mak ta dır. 

Onun bu tu za ğı na dü şüp, Ku ran'ı din le me mek için ku lak la -

rı nı tı ka yan lar bil me li dir ler ki, he sap gü nü ki tap la rı sol yan la rın -

dan ve ril di ğin de çok bü yük bir piş man lık ya şa ya cak lar dır. O gün

şey ta nın fır ka sı nın tek is te di ği şey ise ölü mün her şe yi ke sip bi -

tir me si ola cak tır:

Ki ta bı sol eli ne ve ri len ise; o da, der ki: "Ba na keş ke

ki ta bım ve ril me sey di. He sa bı mı hiç bil me sey dim.

Keş ke o (ölüm her şe yi) ke sip bi tir sey di. Ma lım ba na

hiç bir ya rar sağ la ya ma dı. Güç ve kud re tim yok olup

git ti." (Al lah buy ruk ve rir:) "Onu tu tuk la yın, he men

bağ la yın. Son ra çıl gın alev le rin içi ne atın. Da ha son -
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ra onu, uzun lu ğu yet miş ar şın olan bir zin ci re vu rup

gön de rin. Çün kü, o, bü yük olan Al lah'a iman et mi -

yor du. Yok su la ye mek ver me ye des tek çi ol maz dı.

Bun dan do la yı bu gün, ken di si ne hiç bir sı cak dost

yok tur. İrin ve kan ka rı şı mın dan baş ka bir ye mek

yok tur. Bu nu da, ha ta eden ler den baş ka sı ye mez."

(Hak ka Su re si, 25-37)

Şey ta nın Em ri: "İman Eden le re Yak laş ma yın,
Uzak Du run"

Şey ta nın in san la rın Ku ran'da an la tı lan ger çek le ri  din le me le -

ri ne, oku yup öğ ren me le ri ne kendince en gel ola bil mek ama cıy la

ver di ği bir di ğer emir ise ''yak laş ma yın, uzak du run'' şek lin de dir.

Bu nun için ken di si ne ta bi olan la rı, Ku ran'ı oku yan, ha tır la tan,

ya şa yan ve Ku ran'a da vet eden kim se ler den uzak tut ma ya ça lı -

şır. On lar la bir lik te ol ma nın ken di fır ka sı üze rin de çok olum suz

bir et ki si ola ca ğı na ina nır. Çün kü iman eden ler Al lah'a olan güç -

lü tes li mi yet le ri ne de niy le her ha re ket le riy le, her ta vır la rıy la ve

her ko nuş ma la rıy la in san la ra Al lah'ı ha tır la tır, gü zel ah lak la rıy la

çev re le rin de olum lu bir et ki ya ra tır lar. Mü min ler le bir lik te olan

in san lar is te se ler de is te me se ler de bu olum lu hal den et ki le nir -

ler ve İs lam'a kar şı kalp le ri ısı nır. Oy sa bu, şey ta nın en is te me -

di ği şey dir. Bu ne den le de in kar eden le re iman eden ler den uzak

dur ma la rı nı, on lar la her han gi bir bağ lan tı ya gir me me le ri ni em -

re der. Hat ta iman eden le re kar şı ters, sal dır gan, alay cı bir ta vır

ser gi le me le ri ni is ter, çün kü böy le ce ara la rın da olum lu bir iliş ki -

nin oluş ma ih ti ma li ni azalt mış olur. 

Şey ta nın bu batıl tel ki ni ne de niy le in kar eden ler Al lah'a iman

eden ki şi ler den uzak dur ma ya özen gös te rir ler. Bir ki şi nin iman
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et ti ği ni, Al lah için ya şa dı ğı nı bil me le ri in kar cı la rın bu ki şi den uzak -

laş ma la rı ya da ona kar şı kin duy ma la rı için ye ter li olur. Çün kü

mü min ler, ha tır lat tık la rı ger çek ler ne de niy le in kar cı la rın din  ah la -

kın dan uzak ya şam la rı için adeta bir teh li ke ko nu mun da dır lar.

Ku ran'da in kar cı la rın, Al lah'ın ayet le ri ni zik re den ya da ha tır la tan

mü min le re kar şı ta vır la rı şu şe kil de bildirilir: 

O in kar eden ler, zik ri (Ku ran'ı) işit tik le ri za man, se -

ni ne re dey se göz le riy le de vi re cek ler di. "O, ger çek -

ten bir de li dir" di yor lar. Oy sa o (Kur'an), alem le re

bir zikr (öğüt, ha tır lat ma, hü küm ve üs tün bir şe -

ref)den baş ka bir şey de ğil dir. (Ka lem Su re si, 51-52)

On la ra kar şı apa çık olan ayet le ri miz okun du ğu za man,

sen o in kar eden le rin yüz le rin de ki 'ret ve in ka rı' ta nı -

ya bi lir sin. Ne re dey se, ken di le ri ne kar şı ayet le ri mi zi

oku ya nın üze ri ne çul la nı ve re cek ler… (Hac Su re si, 72)

Ayetlerde inkar edenlerin iman edenlere karşı kinleri, şid-

detli düşmanlıkları belirtilmekte ve bunun tek nedeninin de

Allah'ın ayetlerinin okunması ve hatırlatılması olduğu bildiril-

mektedir. 

İnkarcıların amaçlarından biri de kendileri gibi diğer insanla-

rı da din ahlakından uzak tutmak, doğru yoldan saptırmaktır. Bu

nedenle de iman edenlere karşı bir sempati besleyen, onlarla

görüşmek ve fikirlerini dinlemek isteyen kişileri engellemek için

ellerinden geleni yapar, uzak tutmak için gayret gösterirler.

Böylelikle Allah'ı ve O'nun ayetlerini hatırlatacak, ölümün yakın-

lığı üzerinde düşünmelerini söyleyecek, hesap günü ile uyarıp

korkutacak ve vicdanlarını harekete geçirecek birilerinin çevre-

lerinde bulunmasını engellemiş olurlar. Herkes kendileri gibi
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olduğunda ise Kuran ayetlerinden kaçarak, yaratılış amaçlarını

düşünmeden çirkin ahlaklarını ve yaşamlarını devam ettirmele-

ri daha kolay olacaktır. 

İnkarcıların nihai hedefleri iftiralarla, baskılarla iman edenle-

ri toplumdan uzak tutmak, tüm ilişkilerini kesmektir. Çünkü bu,

onların insanları hakka davet etmelerini engellemenin, kendi

akıllarınca, en kesin çözümüdür. Ancak şunu da muhakkak

belirtmek gerekir ki, inkar edenlerin tüm bu plan ve tuzakları

etkisiz olmaya mahkumdur. Çünkü Allah, inkar edenler ve müş-

rikler istemese de din ahlakını mutlaka hakim kılacağını vaad

etmiştir. Ve Allah vaadinden asla dönmeyendir. 

İnkarcıların bu yöndeki çirkin eylemlerine Kuran'da verilen

örneklerden biri, Kehf Ehli'nin yaşadıklarıdır. 

“İman sahibi bir grup genç” olarak tarif edilen bu mübarek

insanlar, inkarcı kavimlerinin şiddetli baskıları nedeniyle bir

mağaraya sığınmak zorunda kalmışlardır. Kehf Suresi'nde bu

kişilerle ilgili olarak şu şekilde bildirilir:

On la rın kalp le ri üze rin de (sab rı ve ka rar lı lı ğı) rab tet -

miş tik; (Kra la kar şı) Kı yam et tik le rin de de miş ler di ki:

"Bi zim Rab bi miz, gök le rin ve ye rin Rab bi dir; ilah ola -

rak biz O'ndan baş ka sı na ke sin lik le tap ma yız, (eğer

ter si ni) söy le ye cek olur sak, an dol sun, ger çe ğin dı şı na

çı ka rız." "Şun lar, bi zim kav mi miz dir; O'ndan baş ka sı -

nı ilah lar edin di ler, on la ra apa çık bir de lil ge tir me le ri

ge rek mez miy di? Öy ley se Al lah'a kar şı ya lan uy du rup

if ti ra dü zen den da ha za lim kim dir?" (İç le rin den bi ri

de miş ti ki:) "Ma dem ki siz on lar dan ve Al lah'tan baş -

ka tap tık la rın dan ko pup-ay rıl dı nız, o hal de, (dağ la ra

çe ki lip) ma ğa ra ya sı ğı nın da Rab bi niz si ze rah me tin -
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den (bol ca bir mik ta rı nı) yay sın ve işi niz den si ze bir

ya rar ko lay laş tır sın." (Kehf Su re si, 14-16)

Bu nun ya nı sı ra in kar eden ler ta rih bo yun ca pey gam ber le rin

de top lum ta ra fın dan des tek gör me le ri ni en gel le mek için tür lü if -

ti ra ve bas kı la ra yel ten miş ler dir. Bu if ti ra la rın tek ne de ni in san la -

rın on lar dan kaç ma la rı nı, uzak laş ma la rı nı sağ la mak tır. An cak in -

kar cı lar -ay nı Hz. Nuh (as)'ın kav mi ne ol du ğu gi bi- bu yap tık la rın -

dan ötü rü sa de ce ken di le ri ni hüs ra na uğ rat mak ta dır lar:

On lar, hem on dan alı ko yar lar, hem ken di le ri ka çar -

lar. On lar, yal nız ca ken di ne fis le rin den baş ka sı nı yı kı -

ma uğ rat maz lar ama şu urun da de ğil dir ler. (En'am

Su re si, 26) 

Şey ta nın Em ri: "Ku ran Ah la kı nı An la tan
Ki tap la rı Oku ma yın, Okut ma yın"

Tarih boyunca inkarcılar, insanların iman etmelerine engel

olmak, iman edenleri ise kendilerince inançlarından koparmak

amacıyla çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. Bu yöntemlerin

başlıcalarından biri ise, insanları, din ahlakı konusunda bilgilen-

direcek, güzel ahlakı öğretecek kitaplardan uzak tutmaya çalış-

maktır. Nitekim bu amaçla sayısız kitap yakılmış, tahrip edilmiş

ya da kitapların basımı ve yayılması engellenmiştir. Özellikle de

günümüzde faşist, komünist ve materyalist yönetimler insanlara

Allah'ın varlığının delillerini göstermeyi hedefleyen ve Kuran

ahlakını anlatan kitapların okunmasını, okutulmasını baskılarla,

komplolarla, iftiralarla engellemeye çalışmışlardır.

Yaratılış gerçeğini ve Kuran hakikatlerini anlatan kitapları

bilinçli olarak sözde zararlı ve kendilerince bilim dışı olarak
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lanse edip, insanları Allah'a iman etmeye davet eden kişilerin

toplum içindeki saygınlıklarını zedelemeye çalışmışlardır. Ancak

bu çirkin girişimlerinde hiçbir zaman başarılı olamamışlardır. 

As lın da tüm bun lar, şey ta nın, in san la rın Al lah'ı in kar et me le -

ri için uy gun bir ze min ha zır la ma ama cıy la yap tır dı ğı ça lış ma lar -

dır. Bir kı sım din  ah la kın dan uzak çev re ler de şey ta nın in san la rın

oku yup öğ ren me le ri ne, mu ha ke me edip ger çek le ri bil me le ri ne

en gel ol ma yö nün de ki bu he de fi ne ara cı olur lar. Bu uy gu la ma lar

Rus ya, Çin gi bi ko mü nist ül ke ler de açık ça ya pı lır ken, ma ter ya list

bir ha yat an la yı şı na sa hip yö ne tim ler ce de teş vik edil miş, yay gın

bir şe kil de uy gu lan mış tır. Ko mü nist Rus ya'nın Müs lü man Tür ki

Cum hu ri yet ler de al fa be yi de ğiş tir me si, da ha son ra tüm ki tap ba -

sım la rı nı kont rol al tı na al ma sı nın ar dın da ya tan ne den ler den bi ri

de in san la rın din le ri ni öğ ren me le ri ni en gel le mek, do la yı sıy la da

kim lik le ri ni kay bet me le ri ni sağ la mak tır. Ay nı şe kil de Çin yö ne ti -

mi nin Do ğu Tür kis tan hal kı nın Müs lü man kim lik le ri ni kay bet me -

le ri için, Ku ran ve Ku ran'ı an la tan ki tap lar okun ma sı nı ya sak la -

ma sı bu na önem li bir ör nek tir.

So nuç ola rak in kar cı lar Yaratılış’a da ir ki tap la rı baş ka la rı na

okut ma dık la rı gi bi ken di le ri de bu ki tap lar dan uzak du rur lar.

Çün kü Al lah'ı ve di n ah la kı nı an la tan eser le ri oku duk la rın da

ken di batıl fel se fe le rin den şüp he ye düş mek ten, sa vun duk la rı fi -

kir le re olan inanç la rı nı yi tir mek ten kor kar lar. Bu se bep le ko -

mü nist li der Le nin'in se ne ler ev vel "in sa nın ken di ni di ne kap tır -

ma ma sı için din den uzak dur ma sı ge rek ti ği" yö nün de ver di ği çir-

kin öğütleri, ken di sin den son ra ge len in kar cı lar da bir bir le ri ne

va si yet ede rek ti tiz lik le uy gu la mak ta dır lar.

Üze ri ne ha yat la rı nı kur duk la rı din siz fel se fe le ri ni yi tir mek,

Al lah'ın var lı ğı nı ve her şe yi O'nun ya rat tı ğı ger çe ği ni ka bul et -
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mek du ru mun da kal mak bu in san lar için ade ta bir ka bus ha li ne

gel miş tir. Bu ne den le ken di le rin den ön ce ki ka vim ler gi bi, Al lah'a

tes lim ol mak tan şid det le kaç mak ta, Al lah'ın bir lü tuf ola rak ken -

di le ri ne gön der di ği hak ki tap tan fay da la na ma mak ta dır lar. An cak

bu ka çış, on la ra hem dünyada hem de ahirette ka yıp tan baş ka

bir şey ar tır ma ya cak tır. 

Şey ta nın Em ri: "Alay Edin"

İnkarcıların Kuran'ı dinlememek için en sık başvurdukları

yöntemler arasında, Allah'ın ayetleriyle ve müminlerle kendi

düşük akıllarınca alay etmeleri yer alır. Al lah, in kar cı la rın bir bir -

le ri ne ade ta va si yet et tik le ri bu ah lak bo zuk lu ğu nu bir aye tin de

şöy le bil di rir:

On la ra Rab le ri nin ayet le rin den bir ayet gel me yi ver -

sin, mut la ka on dan yüz çe vi rir ler. Ken di le ri ne hak

ge lin ce, onu ya lan la dı lar; fa kat ala ya al dık la rı nın ha -

ber le ri on la ra ge le cek tir. (Enam Su re si, 4-5)

Bir baş ka ayet te ise şu şe kil de be lir til mek te dir:

Fa kat on la ra ayet le ri miz le gel di ği za man, bir de ne

gör sün, on lar bun la ra (alay edip) gü lü yor lar. (Zuh ruf

Su re si, 47) 

Alay etmelerinin altında yatan en önemli neden ise anlatılan-

ları dinlemek istememeleridir. Çünkü bu gerçeklere kulak ver-

diklerinde vicdanlarının harekete geçeceğinden, ahiretin varlığı-

nın, ölümün ve dünya hayatındaki sorumluluklarının akıllarına

geleceğinden korkarlar. Bu nedenle de Allah'ın elçileri vasıtasıy-

la indirdiği dinlerle kendi düşük akıllarınca alay etmek kastıyla bu

konularda kendilerince karikatürler çizer, mizahi yazılar yazar,
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bu yolla ve Kuran'da bildirilen gerçekleri unutmaya çalışırlar.

İnkar edenlerin bu akılsız ve alaycı üslubu, şeytanın fırkasın-

da birbirlerine karşı batıl bir saygı ve hayranlık meydana getirir.

Alaycılığı bir meziyet olarak gördüklerinden, bunu yapan kişiye

saygı duyar, özenirler. Bu yaptıkları ahlaksızlıktan dolayı iman

edenlerin zarar göreceklerini ve moral çöküntüsüne girecekle-

rini düşünmeleri ise en büyük yanılgılarıdır. İnananların bu duru-

ma olan bakış açısını kesinlikle kavrayamazlar. Çünkü onlar,

alayı kendi düşük akıllarınca bir güç gösterisi ve üstünlük olarak

algılarlar. Halbuki alay çaresizliğin ve güçsüzlüğün alametidir.

Alay, fikri bir açıklaması, karşısındaki fikre karşı getirebilecek

bir delili olmayan kişilerin bu zayıflıklarını ve komplekslerini giz-

lemek için kullandıkları cahilce bir yöntemdir. Kuran'da bu

konu özellikle bildirildiği için alayın dine inanmayanların, ina-

nanlara karşı çirkin bir yöntemi olduğunu bilen Müslümanlar, bu

tavrı ibadet hazzı ile karşılarlar. Fakat alay eden bir kimse bunu

bilmediği için, yaptığının çok etkili olduğunu düşünür. Aynı şey

kendisine yapıldığında kendinde oluşturacağı etkiyi düşünüp,

karşı tarafın da olumsuz bir şekilde etkilendiğinden emin olur.

Oysa çok büyük bir yanılgıdadır.

İn kar cı lar gü nü müz de de Ku ran ayet le ri ve iman eden ler

hak kın da alay lı tar tış ma la ra da la rak, di ni, es pri le ri ne ve fık ra la -

rı na ko nu edi ne rek in kar la rı nın kendi düşük akıllarınca bir üs -

tün lük ol du ğu ha va sı nı ver me ye ça lı şır lar. Alay la ken di in kar la -

rı nı hak lı gös ter me ye ça lı şan bu aklı zayıf ki şi ler, Al lah'ın "(Asıl)

Al lah on lar la alay eder ve taş kın lık la rı için de şaş kın ca do -

laş ma la rı na (bel li bir) sü re ta nır" (Ba ka ra Su re si, 15) aye tiy -

le de be lirt ti ği gi bi, an cak kı sa bir sü re bu alay la rı nı de vam et ti -

re bi le cek ler dir. An cak ölüm ge lip çat tı ğı za man "… alay ko nu -
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su edin dik le ri şey de ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır."

(Zü mer Su re si, 48) aye ti ne uy gun bir or tam la kar şı la şa cak lar dır. 

Al lah Ku ran ayet le riy le alay eden le rin ce hen nem aza bı kar -

şı sın da ki du rum la rı nı Ku ran'da şu şe kil de ta rif et mek te dir:

Ha yır, sen (bu muh te şem ya ra tı şa ve on la rın in ka rı -

na) şa şır dın kal dın; on lar ise alay edip du ru yor lar.

Ken di le ri ne öğüt ve ril di ğin de, öğüt al mı yor lar. Bir

ayet (mu ci ze) gör dük le rin de de, alay ko nu su edi nip

eğ le ni yor lar. "Bu, açık ça bir bü yü den baş ka sı de ğil -

dir" de di ler. "Biz öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ol du -

ğu muz da mı, ger çek ten biz mi di ril ti le cek mi şiz?"

"Ve ya ön ce ki ata la rı mız da mı? "De ki: "Evet, üs te lik

bo yun bük müş kim se ler ola rak (di ril ti le cek si niz). "İş -

te o, yal nız ca bir tek çığ lık tan iba ret tir; ar tık    ken -

di le ri (di ril til miş ola rak) ba kıp du ru yor lar. Der ler ki:

"Ey vah lar bi ze; bu, din gü nü dür." "Bu, si zin ya lan la -

dı ğı nız (mü'mi ni ka fir den, hak lı yı hak sız dan) ayır ma

gü nü dür." (Saf fat Su re si, 12-21)

Şey ta nın Em ri: "Ço ğun lu ğa Uyun"

İnsanların Kuran'da bildirilen gerçeklerden gaflet içinde

olmalarının ve Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinin en önemli

nedenlerinden biri de şeytanın onları "inkar eden insanların

çokluğuyla" kandırmasıdır. İnsanların büyük bir bölümünün

Allah'ı inkar etmesi, Yaratılış gerçeğinden kaçması ve Kuran

ahlakına uygun olmayan bir hayat yaşaması, kendi hayatını top-

lumdaki genel kabullere göre ayarlayan bir insanın çarpık man-

tığı için önemli bir kaçış noktasıdır. Bu nedenle de kendisine

sorulan her soruya "herkes o şekilde yapıyor, onlar da inkar
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ediyor, onlardan bu şekilde gördüm!" şeklindeki kalıplaşmış,

ama hiçbir akılcı ve mantıklı izahı olmayan cevaplar verir. İçinde

bulunduğu durum nedeniyle de bağımsız ve hür düşünmesi

neredeyse imkansız hale gelir.  

Bu in san lar, dü şün me den, ha ya tın akı şı na ka pı la rak, ez be re

ya şa dık la rın dan "ben ne den bun la rı ya pı yo rum, ne den bu in san -

lar la be ra be rim, ne den bu ki şi yi iz li yo rum, ne den dü şün me den

ha re ket edi yo rum?" gi bi so ru la rı ken di le ri ne sor maz lar. Akıl ve

vic dan la rı nı kul lan ma ih ti ya cı duy ma dan, için de bu lun duk la rı

top lu lu ğun doğ ru ve yan lış la rı nı ol du ğu gi bi be nim ser, on la rın

ya şam bi çim le ri için de sü rük le nir ler. Bu  batıl inanç la rı na gös te -

re bi le cek le ri tek ma ze ret ise için de ya şa dık la rı top lu mun ge nel

ka bul le ri dir. Al lah'ın ayet le rin den yüz çe vi re rek, ken di bo zuk

man tık ve dü şün ce ya pı la rı nı yol gös te ri ci edin me le ri, on la rın

"ka la ba lı ğın gü cü ol du ğu" gi bi ba tıl bir inan ca ka pıl ma la rı na se -

bep olur. Bu ya nıl gı la rı nın do ğal bir so nu cu ola rak, için de ya şa -

dık la rı ya da bağ lı ol duk la rı top lu luk ne ka dar faz la sa yı da ise

üzer le rin de ki yap tı rım gü cü de o de re ce kuv vet li olur. Ka la ba -

lık bir top lu luk la bir lik te ha re ke t eden ki şi le rin de do ğal ola rak

müs ta kil dü şü nüp, ka rar ver me le ri o de re ce güç le şir. Bir bir le ri -

nin iz ni, ona yı ol mak sı zın ha re ket et mek ten çe ki nir ler. "Ço ğun -

lu ğa uy ma" psi ko lo ji le ri yü zün den, hak kı, doğ ru yu bil se ler bi le,

bu nu açık la mak tan çe ki ne rek sa mi mi ka na at le ri ni giz ler ler. 

Bu konuda en sık rastladığımız örneklerden biri dünya

çapında evrim teorisini savunan materyalist bilim adamlarıdır.

Evrime inananlar "yıllardan beri savunulduğuna göre bu doğru-

dur" diye düşünür, "bu kadar insan evrime inanıyorsa, benim de

inanmam gerekir" yanılgısından yola çıkar ve "herkes bilimsel

gerçekleri görmezden geliyorsa, herhalde benim de öyle yap-
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mam gerekir" gibi son derece yanlış bir sonuca varırlar. Böylece

toplu halde evrim teorisini -bilimsel olarak hiçbir dayanağı

olmamasına rağmen ve körü körüne- savunmayı kendilerine bir

görev edinirler. Bu çevrelerin Allah'ın varlığını inkar edebilmek

için öne sürdükleri senaryoların dayanak noktası "herkes inanı-

yorsa doğrudur" şeklindedir. Öyle ki, dünya çapındaki bu orga-

nize yalana karşı ilmi bir mücadele yürütebilmek cesaret iste-

yen, insanın karşısına milyonlarca kişiyi almasını gerektiren bir

duruma dönüşmüştür. 

Ni te kim in san la rın bü yük bir bö lü mü ge rek ti ği za man "On -

lar di ni in kar edi yor du, her ke sin bir den ya nıl ma sı zor di ye dü -

şün düm" şek lin de bir ma ze re te sı ğı na bi le cek le ri ni plan lı yor ola -

bi lir ler. An cak Al lah Enam Su re si'nin 116. aye tin de "Yer yü zün -

de olan la rın ço ğun lu ğu na uya cak olur san, se ni Al lah'ın

yo lun dan şa şır tıp-sap tı rır lar. On lar an cak zan na uyar lar

ve on lar an cak 'zan ve tah min le ya lan söy ler ler" di ye bil -

di re rek ço ğun lu ğa uy ma nın in sa nı ya nıl gı ya dü şü re bi le ce ği ni ha -

ber ver miş tir. Do la yı sıy la bir fik ri çok faz la ki şi nin sa vu nu yor ol -

ma sı, o fik rin mut lak bir doğ ru ol du ğu an la mı na gel me mek te dir. 

Bu se bep le in san her za man için vic da nı nın se si ni din le me li,

ço ğun lu ğun ön ka bul le ri ne gö re ha re ket et mek ten vaz geç me li dir.

Ak si du rum da ya nı na çok sa yı da in san top la yan her ki şi nin doğ -

ru yol da ol du ğu gi bi çar pık bir man tık çı ka cak tır ki bu, ger çek çi

de lil le rin ye ri ni hak sız ço ğun lu ğun al ma sı an la mı na ge lir.

Kalabalığın etkisini bir güç olarak düşünen Firavun da Hz.

Musa (as) ile karşılaştığında aynı yöntemi bir baskı unsuru ola-

rak kullanmak istemiştir. Hz. Musa (as) Allah'ın varlığına dair

apaçık delilleri göstermek üzere geldiğinde, Firavun tüm halkını

toplayarak bir kalabalık oluşturmuştur. Bunu yaparken ilk amacı
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kalabalık bir topluluk önünde galibiyet kazanmanın gururunu

okşayacağını ve halk üzerinde olumlu bir etki yapacağını düşün-

mesidir. İkincisi ise kalabalığın gücünün, iman edenler üzerinde

olumsuz bir etkisi olacağı gibi yanlış bir inanca kapılmasıdır.

Ancak planladığının tam tersi gerçekleşmiş, Allah Firavun’un

tuzağını temelden bozmuş, Hz. Musa (as) tam anlamıyla üstün

gelmiştir. Aynı şey Hz. İbrahim (as)'ın putperest kavmi için de

geçerlidir. Onun kavminin önde gelenleri de Hz. İbrahim (as)'la

konuşacakları zaman tüm insanları toplamışlardır. Ayetlerde şu

şekilde buyrulmaktadır:

"Bi zim ilah la rı mı za bu nu kim yap tı? Şüp he siz o, za -

lim ler den bi ri dir" de di ler. "Ken di si ne İb ra him de ni -

len bir gen cin bun la rı di li ne do la dı ğı nı işit tik" de di ler.

De di ler ki: "Öy ley se, onu in san la rın gö zü önü ne ge ti -

rin ki ona (na sıl bir ce za ve re ce ği mi ze) şa hit ol sun -

lar." (En bi ya Su re si, 59-61)

As lın da bu, in kar eden ler de ge nel de mev cut olan sapkın bir

dü şün ce tar zı dır. İn kar cı lar iman eden ler le kar şı laş tık la rın da yal -

nız ol mak tan, çev re le rin de ken di in kar la rı na des tek ve ren ki şi le -

rin bu lun ma ma sın dan çok ra hat sız olur lar. Her za man ka la ba lık

bir grup la be ra ber ol ma yı ter cih eder ler. An cak iman eden le rin

tav rı Al lah'ı dost ve ve kil edin me le rin den ötü rü hiç bir za man, hiç -

bir ko şul da sar sıl ma ya uğ ra ma dan mü te vek kil olur. Al lah ina nan -

la rın, sa yı ca ken di le rin den çok da ha faz la kar şıt la rı ol du ğu za man

na sıl bir ima ni güç ile ha re ket et tik le ri ni şöy le ha ber ver miş tir:

On lar ken di le ri ne in san lar "si ze kar şı in san lar top -

lan dı lar, ar tık on lar dan kor kun" de dik le ri hal de

iman la rı ar tan lar ve "Al lah bi ze ye ter, O ne gü zel ve -

kil dir" di yen ler dir. (Al-i İm ran Su re si, 173)
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Kuş ku suz mü min ler, Al lah'a olan bu tes li mi yet le ri ile kur tu -

luş bu la cak olan lar dır. Şey ta nı ve in kar da ön de gi den le ri ken di -

le ri ne dost edi nen le rin ce hen nem de ki ya ka rış la rı ise, dün ya ha -

ya tın da ki hak sız ka la ba lı ğın ne ka dar yan lış bir yol da ol du ğu nu

in san la ra açık ça gös te re cek tir. Çün kü o gün in kar eden ler piş -

man lık için de ya pa yal nız bı ra kıl dık la rı nı söy le ye cek ler dir. O gün

gü ven dik le ri ka la ba lık on lar dan uzak la şa cak tır:

İş te o gün, ger çek mülk, Rah man (olan Al lah)ın dır.

İn kar eden ler için ol duk ça zor lu bir gün dür. O gün,

zul me den, el le ri ni (hınç la) ısı ra rak (şöy le) der: "Ah

keş ke, el çiy le bir lik te bir yol edin miş ol say dım,"

"Vah ya zık lar ba na, ne olur du da fi la nı dost edin me -

sey dim." "Çün kü o, ger çek ten ba na gel dik ten son ra

be ni zi kir den (Kur'an'dan) sap tır mış ol du. Şey tan da

in sa nı 'ya pa yal nız ve yar dım sız" bı ra kan dır." Ve el çi

de di ki: "Rab bim ger çek ten be nim kav mim, bu

Kur'an'ı ter ke dil miş (bir ki tap) ola rak bı rak tı lar."

(Fur kan Su re si, 26-30)
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Fİ KİR SAP LAN TI SIN DAN 
KUR TUL MAK

B ir fik re iti raz ede bil mek ve ya onu tü müy le red de de bil -

mek için, ön ce lik le bu fi kir hak kın da çok kap sam lı bil gi

sa hi bi ol mak ge re kir. Bir fi kir den, bir tek lif ten, bir öne ri den

hiç bir şey oku ma dan kaç mak, bu ko nu ya kar şıt ola rak öne sü -

rü le bi le cek ge çer li bir se be bin ol ma dı ğı nı gös te rir. 

Bu du rum, Ku ran ayet le ri ni din le me yi red de den kim se le rin

çarpık man tı ğı için de ge çer li dir. Ku ran'dan yüz çe vi ren le re, Ku -

ran'ı din le me yi, oku ma yı ne den ka bul et me dik le ri ni sor du ğu -

nuz da ver dik le ri ce vap lar, ön ce ki say fa lar da da be lirt ti ği miz gi -

bi, ya ez be re ve ön yar gı la ra da ya lı dır, ya da sa de ce ken di zan ve

tah min le ri ni yan sı tır. Bu kim se le rin Ku ran'dan sa mi mi yet siz ce

ka çış için de ol duk la rı nın en açık gös ter ge si ise Ku ran hak kın da

hiç bir bil gi le ri ol ma ma sı dır. 

As lın da bu, pek çok in sa nın tüm ya şan tı sı na ya yıl mış bü yük

bir ha ta dır. İn san la rın çok bü yük bir bö lü mü fik ri sap lan tı la rı ne -

de niy le ken di dü şün ce le ri nin kar şı sın da yer alan fi kir le ri öğ ren -

mez, on la rın ki tap la rı nı oku mak is te mez ler. Ko mü nist fik re sa -

hip olan lar sa de ce ken di fi kir le ri ni sa vu nan ki tap la rı, fa şist ler fa -

şist dü şün ce ye sa hip ki şi le rin ki tap la rı nı, ate ist ler ise yi ne ate ist -

le rin ki ni okur lar. 

An cak bu du rum in san la rın fik ri ge li şi mi açı sın dan bü yük bir
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ek sik lik tir. Bir ko nu hak kın da bil gi siz, fi kir sa hi bi ol ma yan bir ki -

şiy le, o ko nu hak kın da ko nuş mak, ona o fik rin yan lış yön le ri ni

ve ya doğ ru luk la rı nı an lat mak müm kün de ğil dir. 

Her ko nu da bil gi sa hi bi ol mak ise in sa nın ka rar la rı nın, teş his -

le ri nin, fi kir le ri nin doğ ru ve isa bet li ol ma sı ba kı mın dan önem li

bir hu sus tur. Çün kü bil gi siz in san her tür lü tel ki ne açık in san dır;

bu ne den le de ya nıl ma ola sı lı ğı do ğal ola rak da ha faz la dır. Bi linç -

li, kül tür lü, hür dü şü nen ve ge niş uf ka sa hip bir in sa nın ba kış açı -

sı ise da ha ge niş, tah lil le ri da ha de tay lı, fi kir le ri de ez be re de ğil

so mut de lil le re da ya lı dır. İş te böy le in san la ra yan lış la rı an lat mak,

doğ ru la rı gös ter mek ço ğu za man çok da ha ko lay dır.

İman edenler için de bu durum farklı bir açıdan önemlidir.

Derin bir Kuran bilgisi olan, son derece samimi, Allah'ı candan

seven, Allah'tan çok korkan, aynı zamanda kültürlü, geniş bir

bilgi birikime sahip bir müminin çevresinde olan bitenlere bakış

açısı da daha keskin, kararları daha isabetli olur. Örneğin dinsiz

ideolojileri, onların mantıklarını ve vaat ettikleri sistemlerin

tehlikelerini bilen bir mümin, Kuran'da tarif edilen ahlakın

üstünlüğünü çok daha derinlemesine takdir edebilir. Kuran'a

karşıt olan komünizm, faşizm ya da anarşizm gibi fikirler hak-

kında derin bir bilgi birikimi olan bir mümin, bu fikirlerin

Kuran'la nasıl geçersiz kılındığını tespit edebilir, insanlığa verdi-

ği zararları fark edebilir. Ve böylece insanlara da bu zararları,

hataları anlatabilir, doğru olanın Kuran ahlakını yaşamak ve

yaşatmak olduğunu somut delillerle, akılcı ve mantıklı bir üslup-

la izah edebilir.

İşte bu yüzden, bazı insanların inkarda yarıştıkları böyle bir

dönemde, her Müslümanın yapması gereken şey, dinsiz ideolo-

jileri çürütecek bilimsel bilgiler ve deliller konusunda bilgi sahi-
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bi olmak, Kuran'a uygun olmayan karşıt fikirlerle yapılacak ilmi

mücadele için kendini yetiştirmek, genel kültürünü, dünya görü-

şünü artırmaktır. Tüm bu olan bitenler karşısında bilgi eksikli-

ğinden dolayı sessiz kalmak, "karşı taraf şunları söylüyor, biz de

şu şekilde bir karşılık verelim" diye düşünememek, isabetli

çözümler üretememek bir Müslümana yakışmaz. Yapılması

gereken şey bir yandan çok büyük bir şevk, azim ve inançla

Kuran'da bildirilen gerçekleri kalben yaşamak, bir yandan da

Kuran'a uygun olmayan fikirlerin zararlarını, kötülüklerini, bu

iddiaların çürük yönlerini çok iyi öğrenmektir. Çünkü diğer

insanlara din ahlakını anlatmak, din karşıtı kişilerle fikri zeminde

mücadele etmek ancak bu şekilde mümkün olabilir.

Ayrıca Kuran'da Allah'ın pek çok ayetle haber verdiği put-

perest dinlerin sapkınlıkları konusunda fikir sahibi olmak da

önemlidir. Bu şekilde geçmişte yaşananların günümüzde hangi

şekillerde ortaya çıktığını görebilmek mümkün olur. Bu yüzden

Kuran'da "ataların dini" olarak vurgulanan batıl dinlerin çarpık

mantık örgülerinin nasıl en akılcı şekilde cevaplanabileceğini

öğrenmek gerekir. Nitekim Kuran'da diğer dinlerden, müşrik-

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

mekte, iman edenlerin bu gibi konular hakkında bilgi sahibi

olmaları gerektiği anlaşılmaktadır. 

Müslümanın bilgi sahibi olması, öğrenmesi gereken konular-

la ilgili maddelerin sayısını dilediğimiz kadar artırabiliriz. Çünkü

Kuran'da pek çok bilim dalına, biyoloji, astronomi, arkeoloji,

botanik, coğrafya, tarih, kimya, psikoloji, sanat gibi tüm hayatı-

mızı kapsayan temel pek çok bilgiye işaret eden ayetler bulun-

maktadır. Bu ayetlerin de işaretiyle anlıyoruz ki, temel bilgilere,

genel kültüre sahip imanlı bir kimse Allah'ın yarattığı kusursuz
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düzeni tüm incelikleriyle öğrenecek, gördüğü mükemmelliği

dikkatle inceleyecek, dolayısıyla kendisini ve evrende var olan

herşeyi yaratan Allah'a karşı daha da derin bir imana sahip ola-

bilecektir. Ayrıca bu bilim dallarındaki gelişmelerden haberdar

olmak Kuran'ın mucizelerinin görülmesinde de önemli bir vesi-

le olacaktır. Nitekim "... Allah'tan ancak alim olanlar 'içle-

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

fikir sahibi olmanın önemine işaret edilmiştir.

Müs lü ma na Dü şen Önem li Gö rev

İn san la rın bü yük bir bö lü mü Al lah'a ve Ku ran'a iman et tik -

le ri ni söy ler ler. An cak bu ki şi le rin bü yük bir bö lü mü ha yat la rı

bo yun ca bir kez bi le Ku ran'ı oku ma mış ve Ku ran'da bil di ri len

ah la kı, iba det le ri ve hü küm le ri uy gu la ma mış  ola bi lir ler. Oy sa

tüm ha ya tı nı Ku ran'dan ha ber siz ge çir mek ya da sa de ce iman

et ti ği ni söy le yip, Ku ran'da ta rif edi len ha ya tı ger çek ma na sıy la

ya şa ma mak Al lah'ın hoş nut ol ma dı ğı bir dav ra nış tır. Al lah An ke -

but Su re si'nde şu şe kil de bil di rir: 

İn san lar, (sa de ce) "İman et tik" di ye rek, sı nan ma dan

bı ra kı la cak la rı nı mı san dı lar? An dol sun, on lar dan ön -

ce ki le ri sı na dık; Al lah, ger çek ten doğ ru la rı da bil -

mek te ve ger çek ten ya lan cı la rı da bil mek te dir. (An -

ke but Su re si, 2-3)

Do la yı sıy la, Al lah'a ve Ku ran'a iman et ti ği ni söy le yen her ke -

sin, Ku ran'ı oku ma sı, ayet ler üze rin de de rin de rin dü şün me si,

Al lah'ın tüm in san lar için gön der di ği Ki ta bı çok iyi öğ re ne rek

uy gu la ma sı şart tır. Çün kü in san lar kı ya met gü nün de Ku ran'dan

so ru la cak lar ve tüm ya pıp et tik le riy le he sa ba çe ki le cek ler dir.
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İn kar eden ler ise da ha hiç oku ma dan, öğ ren me den, sa hip

ol duk la rı fik ri sap lan tı la rı ne de niy le Ku ran'ı in kar eder ler. Bir

kez da hi oku ma dık la rı, üze rin de dik kat le dü şün me dik le ri hal de

Ku ran'da ha ber ve ri len ger çek ler den kaç ma la rı nın ne de ni,

inanç sız lık tan vaz geç me me ye şart lan mış ol ma la rı dır. Oku yup,

öğ ren dik ten son ra bir so nu ca var mak ye ri ne, "oku sam da ken -

di fi kir le rim den ve ön  yar gı la rım dan vaz geç me ye ce ğim" şek lin -

de son derece yanlış bir yönde ken di le ri ni şart lan dı rır, sa mi mi

bir yak la şı mı en ba şın dan red de der ler. 

Önceki sayfalarda detaylı olarak incelediğimiz gibi insanların

büyük bir çoğunluğu Kuran'dan uzak dururken, ayetleri redde-

derken hep çevrelerindeki insanların etkisi altında kalırlar.

Bazıları din ahlakını bilmeyen ve farklı bir şekilde uygulayan bir

kişinin olumsuz etkileri yüzünden dine karşı farklı bir bakış açısı

geliştirir, bu yanlış bilgilerin etkisinden yıllarca kurtulamaz.

Bazılarıysa ateist ya da dine karşı olan bir inkarcıdan duydukla-

rı yalanları kendine ölçü olarak alır, tüm hayatını bu batıl düşün-

celer üzerine kurarlar. Bu kişilerin en büyük yanılgıları, yanlış

kişilerden duydukları ve okuduklarıyla din hakkında karar ver-

meleridir.

Oy sa Al lah Ka tın da ger çek din Ku ran'da bil di ri len hak din -

dir. Do la yı sıy la di n ah la kı nı -inan sın ve ya inan ma sın- öğ ren mek

is te yen her in sa nın ön ce lik le Ku ran'a baş vur ma sı ve Ku ran'ı hiç -

bir ön  yar gı ta şı ma dan sa mi mi yet le oku ma sı ve ayet ler üze rin -

de de rin de rin dü şün me si ge re kir. 

Bil gi siz ce ve şu ur suz ca, sa de ce böy le gör dü ğü ve öğ ren di ği

için Ku ran'dan kaç mak, bu nu ya pan her in san için bü yük bir ka -

yıp tır ve böy le bir kay bın -Al lah'ın di le me si dı şın da- ahi ret te te -

la fi si de yok tur. Bu ne den le, akıl ve vic dan sa hi bi her in sa nın, he -
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nüz vak ti var ken, Al lah'ın ken di si için seç ti ği ve Pey gam be r Efen -

di miz (sav)’e vah ye de rek gön der di ği Ki ta bı oku yup öğ ren me si

ge re kir. Al lah Ku ran'ın in san la rı kur tu luş yol la rı na ulaş tı ra ca ğı nı

bir ayet te şöy le bil dir miş tir:

... Si ze Al lah'tan bir nur ve apa çık bir Ki tap gel di.

Al lah, rı za sı na uyan la rı bu nun la kur tu luş yol la rı na

ulaş tı rır ve on la rı Ken di iz niy le ka ran lık lar dan nu ra

çı ka rır. On la rı dos doğ ru yo la yö nel tip-ile tir. (Ma ide

Su re si, 15-16)

Al lah, Tek vir Su re si'nde ise, in san la rı Ku ran'dan kaç ma ma -

la rı için uyar mak ta dır:

O (Kur'an) da ko vul muş şey ta nın sö zü de ğil dir. Şu

hal de, siz ne re ye ka çıp-gi di yor su nuz? O (Kur'an),

alem ler için yal nız ca bir zi kir dir; siz den dos doğ ru bir

yön (is ti ka met) tut tur mak di le yen ler için. (Tek vir

Su re si, 25- 28)

İş te bu ne den le de iman eden le rin üze ri ne dü şen en bü yük

so rum lu luk, in san la rın Al lah'ın ayet le rin den ka çış la rı nı en gel le -

mek için çok cid di bir şe kil de ça ba sarf et mek tir. Bu nun için ilk

ya pıl ma sı ge re ken şey ise il mi ça lış ma lar la in san la ra Ku ran'ın

son suz hik met le ri ni an lat mak, Al lah'ın ya ra tı şın da ki mu ci ze le re

dik kat çek mek, her in sa nın Ya ra tı lış ger çe ğin den, Ku ran ah la kı -

nın sun du ğu gü zel lik ler den ha ber dar ol ma sı nı sağ la mak tır.

İnsanların bü yük bir bö lü mü bu ger çek le ri din le mek ve oku mak

is te me ye bi lir. An cak bir Müs lü ma nın yap ma sı ge re ken şey din -

le mek ve oku mak is te me yen le rin de din le ye bi le cek le ri ve oku -

ya bi le cek le ri eser ler or ta ya koy mak, her al ter na ti fi so nu na ka -

dar de ne mek tir. 
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KU RAN'I DİN LE ME YEN LE RİN
BÜ YÜK GAF LE Tİ

Ş ey ta nın yo lu nu iz le yen in san lar, tüm ka ina tı yok tan var

eden Al lah'ı in kar et tik le ri için, gör dük le ri her var lı ğa ay -

rı ay rı ben lik ve rir ler. Bun la rın her  bi ri nin Al lah'tan müs ta kil

bir güç le ri ol du ğu nu zan ne der ler. (Allah'ı tenzih ederiz) 

Hal bu ki bu var lık lar, ta ma men Al lah'ın kud re ti ve ha ki mi ye -

ti al tın da dır lar. Bu var lık la ra in sa nın ken di si ve ya şa dık la rı da da -

hil dir. Çün kü in san bey ni nin için de ya şa dı ğı mad de sel dün ya yı

sa de ce al gı la rı nın ken di si ne yan sıt tı ğı şek liy le, ya ni bu var lık la rın

bey ni ne ile ti len bir kop ya sı ola rak gö rür ve sa de ce bey nin de ki

gö rün tü ler le mu ha tap olur. Bu gö rün tü le rin dış dün ya da var

olan as lıy la mu ha tap ola maz.

Ör ne ğin yol da gi den bir ara ba yı gör me miz, onun kor na sı nın

se si ni işit me miz ya da bu ara ba ya bin di ği miz de kol tu ğu nun yu -

mu şak lı ğı nı, me ta li nin sert li ği ni his set me miz için bu ara ba nın dı -

şı mız da ki as lı na ulaş ma mız ge rek mez. Biz ara ba nın var lı ğı na da -

ir tüm bil gi le ri sa de ce bey ni miz de, al gı la rı mı zın bi ze ilet ti ği şek -

liy le edi ni riz. Do la yı sıy la ara ba nın dış dün ya da var olan as lıy la

mu ha tap ol ma mız hiç bir za man için müm kün de ğil dir. Bi zim

mu ha tap ol du ğu muz ger çek sa de ce beş du yu muz sa ye sin de

bey ni miz de al gı la dı ğı mız elekt rik sin yal le rin den baş ka bir şey de -

ğil dir. Bi zim öm rü müz sa de ce ve sa de ce bey ni mi zin için de ge -
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çer. Dı şa rı da bu lu nan mad de ile as la mu ha tap ola ma yız. (De tay -

lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Ev rim Al dat ma ca sı, Son suz luk Baş la -

mış Du rum da, Ger çe ği Bil mek, Ha ya lin Di ğer Adı: Mad de, Ku le de ki

Küçük Adam)

Ay nı şe kil de mi ting ala nı na çı kıp ko nuş ma ya pan bir kim se

de as lın da bey ni nin için de ki ka la ba lı ğa kar şı ko nu şur. Bu kim se

ka la ba lık bir kit le ye kar şı ko nu şa bil di ği ni sa de ce zan ne der. Ya -

ni ko nuş ma yı ya pan ki şi bey ni nin için de ki mi ting ala nın dan çı -

ka maz. Ka la ba lı ğı oluş tu ran ki şi ler de her bi ri ay rı ay rı ken di le -

ri ne ses le nen bu ki şi yi ken di be yin le rin de gö rür ler. Tüm ko -

nuş ma lar, bağ rış ma lar, in san ka la ba lı ğı bey nin için de kal ma ya

mec bur dur. 

Do la yı sıy la hiç bir za man as lı na ula şa ma dı ğı bir şe yin var lı ğı -

na gö re ha re ket et mek, hiç bir za man asıl la rı ile ko nu şa ma dı ğı

in san la ra de ğer ver mek, hiç bir za man asıl la rı na do ku na ma dı ğı

mal la rı sa hip len mek, bey nin de ki gö rün tü nün dı şı na çı ka ma yan

bir kim se için son de re ce an lam sız bir du rum dur. Bu ko nu yu

rü ya ör ne ği üze rin den dü şü ne bi li riz. Ör ne ğin rü ya da ger çek te

ko ku su nu duy du ğu nuz, gö rün tü sü nü gör dü ğü nüz, sı cak lı ğı nı his -

set ti ği niz bir ye mek ol ma dı ğı hal de, bu ye me ğin ta dı na ba ka bi -

lir, hat ta sı cak lı ğın dan di li ni zin yan dı ğı nı his se de bi lir si niz. Ya da

so rum lu ol du ğu nuz çok önem li bir gö re ve geç kal dı ğı nı zı, bun -

dan do la yı ya şa dı ğı nız he ye ca nı ve be lir te ce ği niz ma ze ret le ri dü -

şün dü ğü nü zü de tıp kı ger çek ha yat ta ki gi bi tüm de tay la rıy la rü -

ya nız da ya şa ya bi lir si niz. Rü ya dan uya na na ka dar da ya şa dık la rı -

nı zın ger çek li ğin den son de re ce emin olur su nuz. İş te rü ya da ya -

şa nan bu ya nıl gı lar, için de bu lun du ğu muz dün ya için de ge çer li

ola bi lir. 
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Bu, dün ya ya şid det le bağ la nan in san la rın dü şün mek is te me -

dik le ri apa çık bir bi lim sel ger çek tir. Bu ger çek ne ka dar kaç ma -

ya ça lış sa lar da, ka bul et me mek için ne ka dar di ren se ler de ken -

di sin den ka ça ma ya cak la rı bir ger çek tir. Üs te lik bu, in sa nın tüm

ya şa mı bo yun ca biz zat ya şa yıp göz lem le di ği bir ger çek tir. Bun -

dan ka çan her kim olur sa ol sun mut la ka bil me li dir ki, bey ni nin

için de ki dün ya dan dı şa rı çık ma sı ke sin lik le müm kün de ğil dir.

Do la yı sıy la mad de nin mut lak var lı ğı ile mu ha tap ol du ğu na ina na -

rak, Ku ran'ı in kar eden ler bu çok önem li bil gi ler doğ rul tu sun da

dü şün dük le rin de, de ğer ver dik le ri şey le rin as lın da ken di le ri için

bir al gı dan iba ret ol du ğu ger çe ği ile yüz yü ze ge le cek ler dir. Böy -

le ce hır sı nı yap tık la rı, kor ku su nu duy duk la rı ya da ki bir len me le -

ri ne se bep olan şey ler de do ğal ola rak an la mı nı yi ti re cek tir. 

Ay nı şe kil de söz le ri ne iti bar edi len, ön der ka bul edi len ki şi -

ler de, Al lah'ın, in san la rın bey nin de oluş tur du ğu bi rer al gı dan

iba ret tir. Do la yı sıy la şey ta na, onun in san su re tin de ki te cel li le ri -

ne ya da et ki si al tın da ki ki şi le re ka yıt sız şart sız ita at için de ol -

mak, as lın da yu ka rı da bah set ti ği miz mad de sel dün ya ile mu ha -

tap olun du ğu ya nıl gı sın dan baş ka bir şey de ğil dir. 

Bir in san, mad de nin ger çek ma hi ye ti ile il gi li bu önem li ger -

çek le rin far kın da ol ma dan se ne ler ge çir miş ola bi lir. Bel ki bir çok

ki şi gi bi çev re si ni sa ran in san la rı, do ğa yı ve tüm ka ina tı bey ni nin

için de gör dü ğü nü, dı şa rı da olan la rın ger çek le riy le as la mu ha tap

ola ma ya ca ğı nı dü şün me miş ola bi lir. An cak bir kaç sa ni ye için

dik ka ti ni to par la yıp, sa mi mi yet le dü şün me si, in sa nın ha ya ta olan

tüm ba kış açı sı nı de ğiş tir mek, fik ri sap lan tı lar dan kur tul mak için

ye ter li dir. 

Ör ne ğin siz, eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta bı, ki tap ta ya zı lan la -

rı, bi rer bi rer çe vir di ği niz say fa la rı dü şü nün. As lın da bun la rın
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her bi ri du yu la rı nız ara cı lı ğıy la bey ni ni ze ge len al gı lar dan iba ret.

Gör dü ğü nü zü zan net ti ği niz ki ta bın as lı ile mu ha tap ol ma dı ğı nı zı,

yan lız ca bey ni ni ze gi den elekt rik sin yal le ri ni al gı la dı ğı nı zı, say fa -

la rı çe vir di ği niz eli ni zin as lıy la ise öm rü nüz bo yun ca hiç kar şı laş -

ma dı ğı nı zı bir kez da ha dü şü nün. Bu mu ci ze vi du ru mu an la dı ğı -

nız an ger çek ha ya ta baş la dı nız de mek tir. Çün kü mad de nin as -

lıy la hiç bir za man mu ha tap ola ma ya ca ğı nı ve sa de ce dı şa rı da var

olan la rın kop ya gö rün tü le ri ni gö re bi le ce ği ni ger çek ma na sıy la

an la mak, in sa nın dün ya ha ya tın da öğ re ne bi le ce ği en bü yük bi -

lim sel ger çek ler den dir.

Tüm bu ger çek ler ki şi nin Al lah'ın kar şı sın da ki aciz du ru mu -

nu da göz ler önü ne ser mek te dir. Çün kü şey ta nın in sa nı va at ler -

le, boş ku run tu lar la kan dır dı ğı dün ya ha ya tı da in san için al gı la -

rıy la id rak ede bil di ği bir ha yal dün ya sın dan baş ka bir şey de ğil dir.

İş te tüm bu ger çek ler her şe yi ya ra tan Rab bi mi z’e tes lim ol ma -

mı za, O'na ke sin bir bil giy le iman et me mi ze ve O'ndan iç li bir

kor kuy la kork ma mı za gü zel bir ve si le dir. 

Bu ki tap bo yun ca an la tı lan lar tüm in san la ra bir me saj ni te li -

ğin de dir. Umu lur ki, vic dan la rı nın se si ni din le yen ler bu çağ rı ya

ku lak ve rip, ger çek ler den kaç mak tan vaz ge çer ler. Al lah bir

ayet te şöy le bu yur mak ta dır: 

Ger çek şu ki kul luk eden bir top lu luk için bun da (Ku -

ran'da) 'açık bir me saj' (ve ya ger çek bir çı kış yo lu)

var dır. (En bi ya Su re si, 106)



SO NUÇ

B u ki tap bo yun ca an la tı lan in san ka rak ter le ri ni sa kın ken -

di niz den çok uzak gör me ya nıl gı sı na düş me yin. Çün kü

siz de Ku ran'ı şim di ye ka dar hiç oku ma mış ya da oku mak is te -

yip de şu ana ka dar sa hip ol du ğu nuz ön  yar gı lar dan do la yı oku -

mak tan vaz geç miş ola bi lir si niz. Bel ki gün lük iş le ri ni zin yo ğun -

lu ğun dan do la yı va kit ayı ra ma ya ca ğı nı zı dü şü ne rek böy le yanlış

bir ka rar ver miş, bel ki de çev re niz den "aman faz la oku ma,

yok sa ken di ni kap tı rır sın" gi bi hiç bir man tı ğı ol ma yan olum suz

tel kin ler al mış ola bi lir si niz. Ya da say dı ğı mız bu ih ti mal le rin

hiç bi ri ni ya şa ma mış ve Ku ran'ı oku ma yı ak lı nı zın ucun dan da hi

ge çir me miş ola bi lir si niz. An cak önü nüz de ha la bü yük bir im kan

var: Şey ta nın, in san la rın Ku ran'ı din le me le ri ne en gel ol mak için

ver di ği emir le re uy ma yıp, vic da nı nı zın se si ni din le ye bi lir si niz.

Eğer Ku ran'ı oku yan, ayet ler de bil di ri len ger çek le ri bi len bir

in san sa nız, yi ne önü nü ze gü zel bir fır sat çık mış du rum da. Bu ra -

ya ka dar an la tı lan lar dan, Ku ran'dan ka çan in san la rın ne ka dar bü -

yük bir za rar da ol duk la rı nı gör müş vic dan lı bir in san ola rak, baş -

ka la rı nın da Ku ran'ı oku ma la rı nı tav si ye ede bi lir si niz. İn san la rı

Al lah'ın di ni ni öğ ren me, Ku ran ah la kı nı ya şa ma, İs lam'ın sun du ğu

gü zel lik le ri öğ ren me ko nu sun da teş vik ede bi lir si niz.

Herşeyi yoktan var eden ve dünyayı insanlar için bir dene-

me kılan Rabbimiz, imtihanın bir gereği olarak şeytana güç verip
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insanlara "işitme,dinleme, düşünme" dedirtmektedir. Ancak siz

bu denemenin farkına varıp, şeytanın emirlerine kulaklarınızı

tıkamalı ve vicdanınızın "işit, dinle" diyen sözüne uymalısınız.

Unutmayın ki, size şeytanın telkinlerini aktaran, Allah'a iman

etmenizi engelleyen, güç ve iktidar sahibi gibi görünen kişiler

de, Allah'ın sizi denemek için yarattığı varlıklardır. Allah şeyta-

nın bu çağrılarına nasıl karşılık vereceğinizle ilgili olarak sizi

denemektedir. Aynı şekilde, onların "kitapları okumayın, yazı-

lanlardan uzak durun, düşünmeyin" emirlerini veren sesi yara-

tanın da Allah olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. 

Unut ma yın ki, bu ki şi le rin her bi ri nin ay rı ay rı güç sa hi bi ol -

du ğu nu dü şü ne rek, on lar dan çe kin mek, kork mak ve hiç dü şün -

me den on la ra  ita at et mek çok bü yük bir ya nıl gı dır. Çün kü o ki -

şi le rin her bi ri de Al lah'ın ken di le ri için yaz dı ğı ka de re uy mak ta

ve Al lah di le me dik çe hiç bir şe ye güç ye ti re me mek te dir ler. An -

cak ke sin olan tek bir ger çek var dır, o da tüm in san la rın bu gün

ya da ya rın, ya kın ya da uzak bir za man da mut la ka ölüm me lek -

le riy le kar şı la şıp, ya pa yal nız he sa ba çe ki le cek le ri dir. Her in san

is te se de is te me se de be yaz bir be ze sa rı lıp, ye rin üç met re al -

tı na gi re cek ve üs tü ne kü rek kü rek top rak atı la cak tır. Her in -

san Al lah'ın hu zu ru na çı ka cak tır. Ve bi lin ki in san, Al lah'ın hu zu -

ru na çık tı ğı an da ya nın da ken di si ne Al lah'ı in kar et me sin de des -

tek olan, teş vik eden, hat ta biz zat ken di si de in kar eden, dost

san dı ğı ki şi ler den hiç bi ri ol ma ya cak tır. Bu nedenle şu an sizi

inkara teşvik eden kişilerin canlı, dinç ve sağlıklı gibi görünme-

leri sizi sakın aldatmasın. Çünkü hesap günü geldiğinde o kişile-

rin hiçbirini yanınızda bulamayacaksınız. Allah bir ayette şu

şekilde bildirir:
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An dol sun, si zi ilk de fa ya rat tı ğı mız gi bi (bu gün de)

'te ker te ker, ya pa yal nız ve ya lın (bir tarz da)' Bi ze

gel di niz ve si ze lut fet tik le ri mi zi ar ka nız da bı rak tı nız.

İçi niz den, ger çek ten or tak lar ol duk la rı nı san dı ğı nız

şe fa at çi le ri ni zi şim di ya nı nız da gör mü yo ruz. An dol -

sun, ara nız da ki (bağ lar) par ça la nıp-ko pa rıl mış tır ve

hak la rın da zan lar bes le dik le ri niz siz ler den uzak laş -

mış tır. (Enam Su re si, 94)

O ne den le siz de o gün gel me den ön ce Ku ran ger çe ğin den

kaç mak tan vaz ge çin, vak ti ni zi Ku ran'ı oku ma ya ve okut ma ya,

Ku ran ayet le ri üze rin de dü şün me ye ve dü şün dür me ye ayı rın. 
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EV RİM YA NIL GI SI

D arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı

bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddeler-

den tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlı-

larda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edil-

mesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300

milyona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın

tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından

da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya

çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpı-

tılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söyle-

nen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori -

si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi -

lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir.

Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di -

ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve bu ger çek pek

çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir. Özel lik le ABD'de, bi -

yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len çok sa -

yı da bi lim ada mı, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni gör mek te, can lı la rın

kö ke ni ni Ya ra tı lış ger çe ğiy le açık la mak ta dır lar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve Yaratılış’ın de lil le ri ni di ğer pek

çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya

de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy le,

bu ra da da özet le mek te ya rar var dır.
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Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğre-

ti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı.

Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme,

Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı

kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türleri-

ni Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyor-

lardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi.

Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun

bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da

açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan

aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu -

yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim,

Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer

bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce -

le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la

açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te

ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel

bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir

tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.
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Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya tın Kö ke ni 
Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar

yıl ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den gel -

dik le ri ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil -

yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten

bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka -

yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır.

An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci nin ilk ba -

sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na sıl

or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye

göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre

çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına

aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş -

ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba -

sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina -

nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin

te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina -

nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin

de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak

için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi -

raz buğ day kon muş ve bi raz  bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le -

rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di -

ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin
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üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti -

rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak -

te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da

yay gın bir ka bul gö rü yor du. Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma -

sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te -

mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun

ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola -

rak ta ri he gö mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar

Evo lu ti on and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker,

1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun

sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya -

pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di -

ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü

Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or -

ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na

ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız -

lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en

ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of

Li fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint),

s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu

çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin

en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın -

da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et -



ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma

ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik

mo le kül (ami no asit) sen tez le di. O yıl lar da ev rim adı na önem li bir

aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la -

nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu,

iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi den ce on Evo lu ti on of

Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri can Me te oro lo gi cal

So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı

at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley Mil ler,

Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic Synthe sis

of Small Mo le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü -

rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di -

ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci

Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği

şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz -

de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı -

ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu -

bat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların

bile olağanüstü derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı

hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarla-

rında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üre-

tilememektedir.
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Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast lan -

tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya pı ta şı

olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li; 500 ami -

no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10950'de 1'dir. An cak ma te ma -

tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola rak "im kan sız" sa yı lır.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer -

di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu -

şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta -

kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir.

Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu -

sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin

mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re -

kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za

sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim -

ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta -

rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal

ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri -

si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la

in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün

ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel,

The Ori gin of Li fe on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994,

s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi ken-

dine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıl-

dığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı

Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kıl-

maktadır.  
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Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek -

te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır.

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si -

yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem,

ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal

Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü -

ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka -

la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan

teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha -

yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den

olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez,

on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin

Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se -

lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Char les Dar -

win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard

Uni ver sity Press, 1964, s. 189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di

dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na -

rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran -

sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le -

ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le

bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör -

ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek

ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo -
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yun la rı uza mış tı. Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür -

le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı -

la rın za man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar -

win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard

Uni ver sity Press, 1964, s. 184) Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz -

yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl -

mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola -

rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü -

müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la -

rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is -

miy le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se -

lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı,

ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya -

la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bu gün de ha la mo del bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilme-

lerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu neo-Dar wi nizm'dir. Te -

ori, yer yü zün de bu lu nan mil yon lar ca can lı tü rü nün, bu can lı la rın,

ku lak, göz, ak ci ğer, ka nat gi bi sa yı sız komp leks or gan la rı nın "mu -

tas yon la ra", ya ni ge ne tik bo zuk luk la ra da ya lı bir sü reç so nu cun da

oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Ama te ori yi ça re siz bı ra kan açık bir

bi lim sel ger çek var dır: Mu tas yon lar can lı la rı ge liş tir mez ler,

ak si ne her za man için can lı la ra za rar ve rir ler.

Bu nun ne de ni çok ba sit tir: DNA çok komp leks bir dü ze ne sa -

hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan her han gi bir tesadüfi et ki an -

cak za rar ve rir. Ame ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han bu nu şöy -

le açık lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu -
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tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te -

rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na

ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za -

rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa -

ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya

en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez,

ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han, Ori gins?, Pennsyl va nia: The

Ban ner Of Truth Trust, 1988)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti -

ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı

ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma -

sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip

eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en

sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz -

ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in

de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu ger çek

biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek -

te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim de nen ha ya -

li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun

en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Ev rim te ori si nin bilim dışı iddiasına gö re bü tün can lı lar bir bir le -

rin den tü re miş ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la

bir di ğe ri ne dö nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış -

lar dır. Te ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun

bir za man di li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız

"ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 
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Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, bir

yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-ya rı

sü rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel lik le ri ni

ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış sü rün gen-

kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re cin de ol duk -

la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır. Ev rim ci ler geç -

miş te ya şa mış ol duk la rı na inan dık la rı bu hayali varlıklara "ara-ge -

çiş for mu" adı nı ve rir ler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın

sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge -

re kir. Ve bu garip can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil ka yıt la rın da

rast lan ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık -

la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş

çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın

ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Char les

Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on,

Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin

bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük

bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni

kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölü-

münde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden

bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak

tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olma-

lı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok kat-

manında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik

yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi

derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu
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benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. (Ek

dipnot: Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın -

da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la -

rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de

edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la -

rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta -

ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev -

rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,

tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le

kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de

olu şan grup lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos -

sil Re cord", Pro ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c.

87, 1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş

for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır -

lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür -

le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir

can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir

an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün

ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci Bi yo log Do ug las Fu -

tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -

cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men

mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy -

le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de

ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek
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mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta -

ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce

on Tri al, New York: Pant he on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke -

ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Yaratılış’tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Ev rim te ori si ni sa vu nan la rın en çok gün de me ge tir dik le ri ko nu,

in sa nın kö ke ni ko nu su dur. Bu ko nu da ki Dar wi nist id dia, in sa nın

sözde may mun su bir ta kım ya ra tık lar dan gel di ği ni var sa yar. 4-5

mil yon yıl ön ce baş la dı ğı var sa yı lan bu sü reç te, in san ile hayali ata -

la rı ara sın da ba zı "ara form"la rın ya şa dı ğı id dia edi lir. Ger çek te tü -

müy le ha ya li olan bu se nar yo da dört te mel "ka te go ri" sa yı lır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney

may mu nu" an la mı na ge len Aust ra lo pit he cus is mi ni ve rir ler. Bu can -

lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den  baş ka bir şey

de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn -

gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus

ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu

can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı -

nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Solly

Zuc ker man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti -

ons, 1970, s. 75-94; Char les E. Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo pit he -

ci nes in Hu man Evo lu ti on: Gro unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s.

389)
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Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya -

ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can -

lı lar, Aust ra lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu

fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe -

ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı -

nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır.

Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri

olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır"

di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren nie, "Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst

Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus >

Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir

son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po -

log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec -

tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı

gös ter mek te dir. (Alan Wal ker, Sci en ce, c. 207, 1980, s. 1103; A. J.

Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New York: J. B. Li pin cott Co.,

1970, s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor ge, c. 3, Camb rid ge: Camb -

rid ge Uni ver sity Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok

mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len -

sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu -

lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996) Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir -

bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya

koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to log la rın dan Step hen

Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te -

ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in -

sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık -

tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy -
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le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te -

dir ler. (S. J. Go uld, Na tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta -

kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro -

pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo -

su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil -

le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say -

gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma -

sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger çek

bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel

ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği

bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu

tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi

dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim -

le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en

"bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı

his gi bi "du yum öte si al gı la ma"  kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev -

ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var -

sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil

ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir

kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri -

ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an -

da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuc ker man, Be yond

The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan

bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de

yo rum la ma la rın dan iba ret tir.
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Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter -

se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de

ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir.

Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi -

ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı

atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler -

dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot,

po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur.

Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı

oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev -

rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me -

dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu -

lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele -

ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu -

lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük -

le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is -

te dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir te ki nin bi le

rast lan tı sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur sun lar. Bu

ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik -

le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın

ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu -

la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon -

lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş -

ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si -

ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va -

ril ler den ke sin lik le bir can lı çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı,

arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri,

or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı,
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hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri,

üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek -

le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra -

maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun -

la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu -

ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp,

son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan,

son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe -

sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Al lah'ın üs tün ya rat ma -

sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı

bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi -

le dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös -

te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer

ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na

kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya

ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt -

rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me

mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri

bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al -

gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin

bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer

kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız

ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl

pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.
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Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl

tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış -

tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba -

kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü -

nüz net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz

mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le -

viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re -

mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak -

ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar

ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV

ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara -

da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik,

TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut -

lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya,

gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut -

lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan

üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut -

tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du -

rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün -

tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay -

bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz -

ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze,

oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar

bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di  de -

se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı

şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran

alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü -

nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak
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için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı -

ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le -

ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri

elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör -

me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de

ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se -

se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül -

tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net

ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra -

nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü -

nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki

ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö -

rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la -

nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir.

Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı -

la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm

tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma -

na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la -

ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li

mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı

kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti -

ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı -

nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son

de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik

se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam

ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den

bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. 
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An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok

bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 
Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim -

ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir -

çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger -

çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le -

ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? Bey nin için -

de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı al gı la yan bir

şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba -

ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç -

bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış

ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak

için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için

bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir -

kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut -

lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran yü ce Al lah'ı dü şü nüp,

O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu -

lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin

ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev -
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rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler

te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te -

dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün -

ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün -

ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de -

min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min -

de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li -

me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di -

sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu

çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi -

nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du -

ğu için be nim se mek te dir ler. Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler.

Har vard Üni ver si te si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön -

de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list,

son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list

bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral -

la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy -

le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le -

ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du -

ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re -

me yiz. (Ric hard Le won tin, "The De mon-Ha un ted World", The

New York Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de can-

sız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca fark-

lı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanla-

rın, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların mad-
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denin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan

şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul

etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya

devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi

ve akla sahip olan bir Yaratıcı’nın eseridirler. Yaratıcı, tüm evre-

ni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm can-

lıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin
En Et ki li Bü yü sü dür
Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide olo -

ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan

her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni

an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu

ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir

va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve

bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar

ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le

gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat -

çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin

çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di aya ina nan lar bi -

lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san lar dır. Bu ne den le

ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü"

ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in -

san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me -

le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip
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çok açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç

ve ya id dia da ha yok tur. Bu, es ki Mı sır lı la rın Gü neş Tan rı sı Ra'ya,

Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma -

sın dan, Hz. İbrahim (as)'ın kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra,

Hz. Musa (as)'ın kav mi nin içinden bazı insanların al tın dan yap tık -

la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl al maz bir kör -

lük tür. Ger çek te bu du rum, Yüce Al lah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği

bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın ka pa na ca ğı nı ve

ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni bir çok aye tin de

bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on -
lar için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri -
ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de
per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (Ba ka ra Su -
re si, 6-7)

… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri
var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit -
mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır -
lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah bir baş ka aye tin de ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi -

le inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan
yu ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül -
dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir.
(Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı,

in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu

bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay -

ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız

se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la -

rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur -
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suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü

bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis -

tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa -

hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl -

mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka

bir açık la ma sı yok tur. Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin

sa vu nu cu su olan ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et -

ki le dik le ri ni Hz. Musa (as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la

biz le re bil dir mek te dir. Hz. Musa (as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın -

da, Fi ra vun Hz. Musa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın

top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Musa (as), bü yü cü -

ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi -

le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet ler şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın
göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve
(or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si,
116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca lar"la

- Hz. Musa (as) ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü yü -

le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Musa

(as)'ın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayet te bildiril-

diği gibi "uy dur duk la rı nı yut muş" ya ni et ki siz kıl mış tır: 

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da
fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı
der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du,
on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz   kal dı. Ora -
da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz
çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek et ki -

le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl -

142 KURAN'I DİNLEMEYENLER



ma sı ile, söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de de

bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id -

di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu

id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın -

da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Ni te -

kim, yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa vu nan ve ate ist bir fel se fe -

ci olan, an cak da ha son ra ger çek le ri gö ren Mal colm Mug ge rid ge

ev rim te ori si nin ya kın ge le cek te dü şe ce ği du ru mu şöy le açıklar:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar -

da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me -

le rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar

çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me -

si ni hay ret le kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The End of

Chris ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san -

lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te -

ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü

ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın

dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ev rim

al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl

kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden 
başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen, 
hüküm ve hikmet sahibi olansın."

(Bakara Suresi, 32) 




