






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

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

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

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

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

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

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

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









Harun 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 du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

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

tır mak, böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni

ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le -

ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

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

ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her -

sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran -

sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek

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

ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca,

Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En -

do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca,

Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la -

nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın

YA ZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA



ola rak kul la nı lı yor), Dhi vehi (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 duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve

samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek -

tik leri eziyet lerin temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul -

manın yolu ise, din siz liğin fik ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon -

ması ve Kuran ah lakının, in san ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl -

masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve

kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir bi-

çim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz -

niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ -

ruluk ve adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.
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"... Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir
'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. 

İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlak-
lık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? 
Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; 

o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş
bir halde bitkin olarak sana dönecektir." 

(Mülk Suresi, 3-4)
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Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar
bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. 

Her şeyi 'sapasağlam ve yerli yerinde yapan' 
Allah'ın sanatı (yapısı)dır (bu). Şüphesiz O, 

işlediklerinizden haberdardır. 
(Neml Suresi, 88)

www.islamadonus.com
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Savanların kuru otlarında avlanan bir aslan ya da kaplan

neredeyse görülmezdir. Çünkü aslanın renkleri çevre ile

karışır. Aynı şekilde uzun otlarda bir çitayı ayırt etmek de

son derece çok zordur. Allah, bu canlıların tümünü bulun-

dukları ortama uygun kürklere sahip olarak yaratmıştır.

www.bilimdunyasi.net
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Kuş tüylerindeki keratin proteininin ve doğal boya mad-

desi melaninin birlikteliği ışığın bizim görebileceğimiz

şekilde kırılmasını sağlar; tüylerde gördüğümüz açıklı

koyulu renkler de bu keratin proteininin tek bir yönde

konumlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Kuş tüyle-

rindeki son derece canlı renkler tüylerin bu yapısal özel-

liğinden kaynaklanır.

www.harunyahyakulliyati.com
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Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş (musahhar
kılınmış) kuşları görmüyorlar mı? Onları 

(böyle boşlukta) Allah'tan başkası tutmuyor...
(Nahl Suresi, 79)

www.guzel-sohbet.com
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Yere gelince, onu da (yaratılmış bütün) varlıklar 
için alçalttı-koydu. Onda meyveler ve salkımlı 

hurmalıklar var. Yapraklı taneler ve güzel 
kokulu bitkiler. şu halde Rabbiniz'in hangi 

nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 
(Rahman Suresi, 10-13)

www.isikverenkmucizesi.com

16
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Yeryüzündeki saymakla bitiremeyeceğimiz çeşitlilikteki

bitkiler, milyonlarca yıldır ne zaman, ne yapmaları gerek-

tiğini tohumlarında saklı program sayesinde bilmektedir-

ler. Beyni, gözü, aklı olmayan bir tahta parçasının böyle-

sine kusursuz işleyen bir programı kendi kendisine uygu-

luyor olması elbette ki imkansızdır. Elbette ki evrendeki

canlı cansız herşey gibi bitkileri yaratan da yüce Allah'tır.

www.Kurandansirlar.com
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www.havamucizesi.com

... Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. 
İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak
kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir.

(Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun 
ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar... 

(Bakara Suresi, 255)
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Bilimadamları mercan resiflerini içlerinde barındırdıkları

canlı çeşitliliği açısından yağmur ormanlarıyla kıyasla-

maktadır. Çünkü mercan resiflerinde 2000'den fazla balık,

5000 çeşit yumuşakça, 700 çeşit mercan ve sayısız yengeç

türü, denizkestanesi, denizyıldızı, deniz salyangozu çeşit-

leri vardır. Deniz altında bu çeşitlilik bize Allah’ın son-

suz sanatını ve sınırsız ilmini tanıtmaktadır.

www.seslianlatimlar.com
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Yapılan araştırmalarda kaplumbağaların ortalama 300 mil-

yon yıllık fosilleri bulunmuştur. Aradan geçen bunca zama-

na rağmen hiçbir değişim göstermeyen, aynı yapıyı koruyan

kaplumbağalar reddedilemez bir gerçeği ifade etmektedirler:

Canlılar evrim geçirmemiş, kudret sahibi Yüce Allah tarafın-

dan yaratılmışlardır. 

Dönem: Senozoik  zaman,
Oligosen dönemi
Yaş: 37 - 23 milyon yıl
Bölge: Nebraska, ABD

(Solda) 37-23 milyon
yıllık kaplumbağa
fosili
(Altta) Günümüzde
yaşayan kaplumba-
ğalar

www.dinsizligindiniilemucadele.com 
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Dar wi nist ler am fi bi yen le rin söz de ata sı nın ba lık lar ol du ğu -

nu id dia eder ler. An cak bu id di ala rı nı de lil len di re bi le cek

hiç bir bul gu la rı yok tur. Tam ter si ne bi lim sel bul gu lar, iki tür

ara sın da çok bü yük ana to mik fark lı lık lar ol du ğu nu ve bi ri -

nin di ğe rin den tü re miş ol ma sı nın im kan sız ol du ğu nu gös ter -

mek te dir.  Fo sil bul gu la rın a gö re üç te mel am fi bi yen ka te go -

ri si de ani den or ta ya çı kmış tır.

www.yaratilisgercekleri.com

Dö nem: Se no zo ik za man,
Eo sen dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Mes sel Olu şu mu,
Al man ya

(Altta) 50 milyon yıllık
kurbağa fosili
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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.imangercekleri.com

146-65 milyon yıllık ıstakoz
fosili (üstte) ve günümüzdeki
ıstakoz (altta)

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
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52 - 43.6 mil yon yıl lık se ko ya ko za la ğı, can lı la rın ev rim

ge çir me dik le ri nin is pat la rın dan bi ri dir. Mil yon lar ca yıl

ön ce ki se ko ya lar la gü nü müz de ki ler ara sın da hiç bir fark

yok tur ve bu fark sız lık, can lıların ev rim geçir mediğini or -

taya koy mak tadır.

www.herseyhesapiledir.com

Dö nem: Se no zo ik za man, 
Eo sen dö ne mi
Yaş: 52 – 43.6 mil yon yıl
Böl ge: Cac he Cre ek  Oluşumu,
Bri tish Co lum bia,  Ka na da

52-43.6 milyon yıllık 
sekoya yaprağı fosili
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Bi val ve, iki ka buk lu yu mu şak ça lar dan, mid ye ve is ti rid ye

tü rü bir can lı dır. Gü nü müz de ya şa yan la rıy la, mil yon lar ca

yıl ön ce ya şa yan la rı ara sın da hiç bir fark yok tur. Bu du -

rum ev rim ci le rin öne sür dü ğü aşa ma lı ev rim id di ası nı,

hiç bir tar tış maya yer bırak madan geçer siz kıl mak tadır.

Dönem: Senozoik zaman,
Miosen dönemi
Yaş: 13 – 12.5 milyon yıl
Bölge: Calvert Oluşumu,
Maryland, ABD

(solda) 13– 12.5 milyon
yıllık bivalve fosili

www.tesadufyok.com



De niz kes ta ne si fo si li, can lı la rın ev ri mi id di ası nı ge çer siz kı -

lan sa yı sız ör nek ten bi ri dir. Eğer ev rim ci le rin id di ala rı doğ ru

ol say dı, bun dan 306 - 299 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan de niz

kes ta ne le ri nin gü nü müz de ki ör nek le rin den çok fark lı ol ma -

sı ge re kir di. An cak re sim de ki fo si lin de or ta ya koy du ğu gi bi,

bu gün kü deniz kes taneleriy le yüz mil yon lar ca yıl ön ce yaşa-

mış olan lar arasın da hiç bir fark yok tur. 

Milyonlarca yıl önce yaşamış örnek-
leri ile arasında hiçbir fark olmayan

www.materyalizminsonu.com

306-209 milyon yıllık
deniz kestanesi fosili (altta)
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Dö nem: Pa le ozo ik za man,
Kar bo ni fer dö ne mi
Yaş: 306 - 299 mil yon yıl
Böl ge: ABD



Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

www.darwinisttelkinler.com
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Gü nü müz de ki de niz yıl dız la rı han gi özel lik le re sa hip se, bun -

dan yüz mil yon lar ca yıl ön ce ya şa yan de niz yıl dız la rı da bu

özel lik le re sa hip tir. 490 – 443 mil yon yıl dır de niz yıl dız la rı nın

ay nı ol du ğu nu gös te ren bu fo sil, ev rim ci le rin id di ala rı nı ge -

çer siz kıl mak ta, can lıların sahip ol duk ları özel lik ler le yaratıl -

dık larını söy lemek tedir. 

Soldaki milyon-
larca yıllık deniz
yıldızı fosili ile
üstteki günümüz-
de yaşayan deniz
yıldızı arasında
hiçbir fark yoktur.
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Dişli ringa balığı, di ğer tüm can lı lar gi bi, mil yon lar ca yıl dır

ya pı sı nı de ğiş tir me den var lı ğı nı de vam et tir mek te dir. 50 mil -

yon yıl ön ce ki diş li rin ga ba lık la rıy la gü nü müz de ki ör nek le -

ri nin ta mamen ay nı ol ması, ev rim ciler açısın dan açık lan ması

müm kün ol mayan bir durum dur

www.nedenvariz.com

Dö nem: Se no zo ik za man,
Eo sen dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Cac he Cre ek Oluşumu,
Bri tish Co lum bia, Ka na da

Altta 50 milyon yaşındaki
ringa fosili
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Fo sil bul gu la rı, bit ki le rin ev ri mi id di ası nı ke sin ola rak red -

det mek te dir. Bu bul gu lar dan bi ri de 54 – 37 mil yon yıl lık,

gink go yap ra ğı fo si li dir. Mil yon lar ca yıl ön ce ya şa yan gink-

goların günümüz de yaşayan ör nek lerin den bir far kı yok tur.

www.kurandanbilgiler.com

(Solda) 54-37
milyon yıl lık

gingko yaprağı
fo si li

Dö nem: Se no zo ik za man, 
Eo sen dö ne mi
Yaş: 54 - 37 mil yon yıl
Böl ge: Cac he Cre ek Oluşumu,
Bri tish Co lum bia, Ka na da
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Ilı man ik lim ler de ye ti şen ka ra ağaç lar ge nel lik le Ku zey Ame -

ri ka, Av ru pa ve As ya'da bu lu nur. 50 mil yon yıl lık ka ra ağaç

yap ra ğı fo sil le ri, bit kilerin ev rimi id diasını açık bir biçim de

red det mek tedir. 

www.evrimteorisikuranlacelisir.com

Dö nem: Se no zo ik za man,
Eo sen dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Cac he Cre ek
Oluşumu, Bri tish 
Co lum bia, Ka na da

(Solda) 54 milyon yıl lık
karaağaç yaprağı fo si li
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Dün ya nın en bü yük ağaç tü rü ola rak bi li nen se ko ya lar, ay nı

za man da çok uzun ömür lü dür ler. Fo sil ör nek le ri, se ko ya la rın

mil yon lar ca yıl dır ay nı ol duk la rı nı, ya ni ev rim ge çir me dik le -

ri ni or ta ya koy mak ta dır. Re sim de gö rü len 50 mil yon yıl lık

se ko ya da lı fo si li nin, gü nü müz de ki ör nek le rin den hiç bir far -

kı yok tur.

www.yaratilisvebilimsiteleri.com

Dö nem: Se no zo ik
za man, Eo sen dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Kam lo ops,
Bri tish Co lum bia,
Ka na da

(Altta ) 50 milyon yıllık
sekoya yaprağı fosili
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www.yaratilisdelilleri.com

Huş ağacı “Be tu la” sı nı fın da yer alan, ku zey ik lim le rin de ye -

ti şen bir bit ki dir. Re sim de gö rü len fo sil, 54 – 37 mil yon yıl

ya şın da dır. Gü nü müz de ki ör nek le riy le tı pa tıp ay nı olan bu

fo sil ör ne ği, di ğer tüm can lı lar gi bi, huş ağaç la rı nın da ev rim

ge çir me di ği nin de lil le rin den bi ri dir. 

Dö nem: Se no zo ik
za man, Eo sen dö ne mi
Yaş: 54 - 37 mil yon yıl
Böl ge: Cac he Cre ek
Oluşumu, Bri tish
Co lum bia, Ka na da

(Altta )54-37 milyon yıllık
huş ağacı yaprağı fosili





GİRİŞ

Din ahlakından uzak ya şa yan top lum lar da çar pık bir din an la -

yı şı ha kim dir. Böy le bir top lum da ye ti şen in san lar, di ni sa de ce ku -

lak tan dol ma, yan lış bil gi ler le öğ re nir, Al lah'ı ve Al lah'ın em ret ti ği

gü zel ah la kı ta nı maz lar. Bu ne den le de her ke sin din adı na fark lı

uy gu la ma la rı, ku ral la rı ve bir bi riy le ben zeş me yen doğ ru ve yan lış -

la rı olur. Oysa gerçek dinin öğrenilebileceği ana kaynak Kuran ve

Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetidir. Kuran tüm kainatı yok-

tan var eden, herşeyin en doğrusunu bilen Allah'ın sözüdür. 

Kuran, her insanın anlayabileceği, sade ve anlaşılır bir üsluba

ve eşsiz hikmete sahiptir. Ancak buna rağmen Allah'a ve dine

karşı samimiyetsiz, hatta düşmanca bir tutum içerisinde olan bazı

insanlar Kuran'a ön yargıyla yaklaşır, kendi bozuk mantık örgüle-

ri nedeniyle ayetleri çarpık yorumlarlar. Kimileri de dini kasten

zor göstermek için pek çok batıl inanç, bidat ve hurafe türetirler.

Kuran'ı bilen ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hayatını tanıyan

iman sahibi insanlar ise, bunların birer hurafe olduğunu anlar ve

hiçbirine itibar etmezler. Ancak Allah'ı ve Kuran'ı tanımayanlar,

cahillikleri nedeniyle bu hurafelerin etkisinde kalır, temeli Kuran'a

dayanmayan bu batıl dini, gerçek din zannetme yanılgısına düşer-

ler. Kuran'ı ve hadisleri okumadıkları için de Allah'ın seçip beğen-

diği dinin güzelliklerini göremezler.  

Bu hatalı yolu izleyen kişilerin büyük çoğunluğu, Allah'ın tüm

insanlara bir hidayet rehberi olarak indirdiği Kuran'da yazılı olan-

ları merak dahi etmezler. Dinle ilgili merak ettikleri konuları
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KURAN'I REHBER EDİNMEK

öğrenmek istediklerinde, Allah'ın kıyamete kadar geçerli kıldığı,

doğruluğunda şüphe olmayan Kuran dışındaki pek çok yanlış kay-

nağa başvurur, ancak Kuran'ı okumazlar. Bu durum, Kuran'da,

"Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kuran'ı terk edilmiş

(bir Kitap) olarak bıraktılar" (Furkan Suresi, 30) ayetiyle ifade

edilmektedir.  Oy sa di nin kay na ğı, Ku ran ayet le ri ve Ku ran'da em -

re di len le ri en gü zel şek liy le uy gu la yan Pey gam ber Efen di mi z

(sav)in sün ne ti, ya ni söz le ri, ta vır la rı ve her tür lü uy gu la ma la rı dır.

Al lah Ku ran'ı, in san la rın oku yup an la ma la rı, için de ya zı lan la rı öğ -

ren me le ri, tüm ka ina tı yok tan var eden Rab bi mi z'i ta nı ma la rı,

O'na na sıl kul luk ede cek le ri ni bi lip, sa kın ma la rı için gön der miş tir.

Tür lü ör nek ve kıs sa lar la ayet le ri ni bi rer bi rer ve çe şit li bi çim ler -

de açık la mış tır. Al lah'ın "Biz Ki tap'ta hiç bir şe yi nok san bı -
rak ma dık..." (Enam Su re si, 38) aye tiy le de bil dir di ği gi bi Ku ran

ek sik siz dir. Ge rek dün ya ha ya tı, ge rek se ölüm den son ra ki ha yat

ile il gi li pek çok de tay, Ku ran'da en hik met li şe kil de açık lan mış tır.

Al lah, "An dol sun, si ze (bü tün du rum la rı nı zı kap sa yan)
zik ri ni zin için de bu lun du ğu bir Ki tap in dir dik. Yi ne de
akıl lan ma ya cak mı sı nız?" (En bi ya Su re si, 10) aye tiy le de biz le -

re bu ger çe ği bil dir mek te dir. 

Bu ki tap, Ku ran'ın Al lah'ın sö zü ve in san lar için bir hi da yet

reh be ri ol du ğu nu, dün ya üze rin de ki her in sa na hi tap et ti ği ni, hü -

küm le ri nin in di ril di ği za man dan bu ya na tüm de vir le ri kap sa dı ğı nı,

do la yı sıy la her in sa nın baş vur ma sı ge re ken en önem li kay nak ol -

du ğu nu an lat mak ama cıy la ha zır lan mış tır. 

İs lam di ni nin doğ ru bi lin me si ve Ku ran ayet le ri nin ge rek ti ği gi -

bi kav ran ma sı, in san la rın doğ ru yo lu bul ma la rı için za ru ri dir. Bu

ko nu nun tüm in san la ra an la tıl ma sı ise akıl, vic dan ve sağ du yu sa -

hi bi her Müs lü ma nın en önem li gö rev le rin den bi ri dir. 
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KURAN-I KERİM HAK KİTAPTIR

ADNAN OKTAR: Üç tane din yaratmış Cenab-ı Allah;

Museviyet, İseviyet ve Muhammediyet. Muhammedi din, yani İslam

dini, hak din. İmtihanın bu da bir şartı. Bu yapı içinde bu da görülüyor.

İncil, yani samimi olarak söylüyorum, bakar bakmaz tahrif olduğu

anlaşılıyor. Bir kere teslis inancı olması, yani bir insana Allah denmesi

çok büyük bir zulüm. Çok büyük bir zulüm ve çok büyük bir oyun

oynanmış Hıristiyanlara karşı. Musevilikte de ahiret inancı çok çıkarıl-

mış. Çok şiddetli çıkarılmış. Buna rağmen kalmış biraz ama, çok çıka-

rılmış.

SUNUCU: Değiştirilmiş mi Hocam kitaplar?

ADNAN OKTAR: Bayağı değiştirmişler. Çok değiştirmişler.

Yani zaten inkar da etmiyorlar. “Doğru” diyorlar inşaAllah. Ama hak

olan kısımlar var tabii onlar bozulmamış olarak kalmış. Kalanları,

zaten biz onları kitap haline de getirdik. Derli toplu bir araya getiriyo-

ruz, yani Kuran’la mutabık olan yerler. Kuran, alenen gerçek. Şimdi,

burada bu kadar uzatılacak bir yönü yok bunun. Her vicdan, her sami-

mi vicdan Kuran’ı hemen anlar. Anlaşılmayacak bir yönü yok. Bu çok

büyük bir nimet, Allah’a çok şükür. Mesela bak, ahireti biz bilemeye-

cektik ve detaylarını bilemeyecektik. Tevrat’a göre bilmeyecektik,

İncil’de de çok az var ahiretin detayları. Çok az. Çok flu izahlar var.

Kuran son derece sıhhatli, düzgün. Gayet güzel anlatmış Cenab-ı Allah

Kuran’da. Bir kere Allah’ın varlığı ve Kuran çok net, yani o konuda

insanların bocalamaya gireceği gibi değil. (Adnan Oktar’ın 13 Mart

2010 tarihli www.HarunYahya.TV röportajından)
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KURAN ALLAH’IN
KORUMASI ALTINDADIR

Ku ran'ın en önem li özel lik le rin den bi ri, gü nü mü ze ka dar hiç -

bir de ği şik li ğe uğ ra ma dan, Pey gam be ri miz (sav)'e vah ye dil di ği ha li

ile biz le re ulaş mış ol ma sı dır. Al lah, bu nu Ku ran'da "Hiç şüp he -

siz, zik ri (Ku ran'ı) Biz in dir dik Biz; onun ko ru yu cu la rı da

ger çek ten Bi ziz" (Hicr Su re si, 9) aye tiy le va at et miş tir. 

Bi lin di ği gi bi, Ku ran'dan ön ce ki hak ki tap lar ori ji nal hal le ri ile

ko ru na ma mış lar, ba zı çev re ler ce ka sıt lı ola rak ve ya ca hil lik le tah -

rif edil miş ler dir. Bu ki tap la rın iç le ri ne in san lar ta ra fın dan ba zı ek -

le me ler ya pıl mış, ba zı bö lüm le ri de ğiş ti ril miş ya da ta ma men çı ka -

rıl mış tır. Pey gam be ri miz (sav) ise, ken di si ne her va hiy gel di ğin de,

vah yi Al lah'ın yar dı mı ile ez ber le miş ve he men gü ven di ği ki şi le re

yaz dır mış tır. Böy le ce Ku ran ya zı lı ola rak mu ha fa za edil miş tir. Hz.

Ebu be kir (ra) za ma nın da Ku ran tek bir nüs ha ha li ne ge ti ril miş, Hz.

Os man (ra) dö ne min de ise Ku ran nüs ha la rı ço ğal tı la rak, önem li

İs lam kent le ri ne gön de ril miş tir.

Pey gam be ri miz (sav)'in va hiy al dı ğın da, Ku ran ayet le ri ni ak lın -

da tut mak için na sıl ça ba gös ter di ği ve bu na kar şı lık Al lah'ın O'na

na sıl yar dım ede ce ği ayet ler de şöy le açık la nır:

Onu (Ku ran'ı, kav ra yıp bel let mek için) ace le ye ka pı -

lıp di li ni onun la ha re ket et ti rip-dur ma. Şüp he siz, onu



(kal bin de) top la mak ve onu (sa na) okut mak Bi ze ait

(bir iş)tir. Şu hal de, Biz onu oku du ğu muz za man, sen

de onun oku nu şu nu iz le. Son ra mu hak kak onu açık la -

mak Bi ze ait (bir iş)tir. (Kı ya met Su re si, 16-19)

Ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi, Pey gam be ri miz (sav)'in Ku ran'ı

ak lın da tu tu şu, her han gi bir ko nu nun ez ber len me si gi bi ol ma mış,

Al lah özel ola rak Ku ran ayet le ri ni Pey gam be ri miz (sav)'in ha fı za -

sı na yer leş tir miş tir. Bu nun son ra sın da ise, Pey gam ber Efen di miz

(sav), ha fı za sın da ki ayet le ri gü ven di ği ki şi le re yaz dır mış tır. Ve

1400 yıl dır, Al lah'ın va adi ne uy gun ola rak, Ku ran'ın tek bir har fi

bi le de ğiş me miş ve Al lah'ın vah yi gü nü mü ze ka dar ko ru na rak gel -

miş tir. (www.Allahinsonsuzgucu.com)

Ku ran'ın Al lah'ın vah yi ol du ğu nun ve vah ye in san eliy le hiç bir

şe yin ek len me di ği nin de lil le rin den bir ta ne si ise, Ku ran'da hiç bir

çe liş ki bu lun ma ma sı dır. Ku ran, hem ken di için de, hem de ta ri hi

ge liş me ler le ve bi lim sel bu luş lar la tam bir uyum için de dir. Ku -

ran'ın bu özel li ği o ka dar ke sin ve açık tır ki, Rab bi miz bir aye tin -

de şöy le bu yur muş tur:

On lar hâ lâ Ku ran'ı iyi ce dü şün mü yor lar mı? Eğer o,

Al lah'tan baş ka sı nın Ka tın dan ol say dı, kuş ku suz için -

de bir çok ay kı rı lık lar (çe liş ki ler, ih ti laf lar) bu la cak lar -

dı. (Ni sa Su re si, 82) 

İn san la rın yaz dı ğı ki tap la rın için de bir çok çe liş ki bul mak müm -

kün ola bi lir. Ör ne ğin bi lim sel bir ki tap ta baş ta ve ri len bir bil gi,

son lar da ve ri len bir bil gi ile tu tar sız ola bil mek te dir. Ku ran'ın ise

her sö zü bir bi riy le uyum lu dur ve ayet ler de en kü çük bir çe liş ki
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yok tur. Ay rı ca Ku ran'da top lum lar, yö ne tim şe kil le ri, as ke ri stra -

te ji ler gi bi bir çok ko nu da bil gi ve ril mek te, sa de ce geç miş ten de -

ğil, ge le cek ten de çe şit li ha ber ler ak ta rıl mak ta dır. Bu bil gi le rin ta -

ma mı ise, ta ri hi ger çek ler le ve ay nı za man da Ku ran'ın vah yin den

son ra mey da na ge len ge liş me ler le yüz de yüz mu ta bık tır. Ör ne ğin,

Ku ran'da ge le cek le il gi li ve ri len ha ber ler den bi ri Rum Su re si'nin

he men ba şın da ki ayet ler de yer alır. Bu ayet ler de Bi zans İm pa ra -

tor lu ğu'nun bir ye nil gi ye uğ ra dı ğı, ama çok kı sa bir za man son ra

tek rar ga lip ge le ce ği şöy le bil di ril miş tir: 

Elif, Lam, Mim. Rum (or du la rı) ye nil gi ye uğ ra dı. Dün -

ya nın en al çak ye rin de". Ama on lar, ye nil gi le rin den

son ra ye ne cek ler dir. Üç ile do kuz yıl için de. Bun dan

ön ce de, son ra da emir Al lah'ın dır. Ve o gün mü min -

ler se vi ne cek ler dir. (Rum Su re si, 1-4) 

Bu ayet ler, Hris ti yan bir im pa ra tor luk olan Bi zans lı la rın, put -

pe rest Pers ler kar şı sın da çok ağır bir ye nil gi ye uğ ra ma sın dan yak -

la şık 7 se ne son ra, MS 620 ci va rın da in di ril miş tir. Ve ayet ler de,

"Rum" ola rak ta nım la nan Bi zans'ın çok ya kın da ga lip ge le ce ği ha -

ber ve ril mek te dir. Oy sa o sı ra da Bi zans o ka dar bü yük ka yıp la ra

uğ ra mış tır ki, de ğil tek rar ga lip gel me si, ayak ta kal ma sı bi le im kan -

sız gö rün mek te dir. 

Kı sa ca sı, her ke sin Bi zans'ın yok ol ma sı nı bek le di ği bu dö nem -

de, Rum Su re si'nin ilk ayet le ri vah ye dil miş ve Bi zans'ın do kuz yıl

geç me den ye ni den ga lip ge le ce ği ha ber ve ril miş tir. 

Rum Su re si'nin ilk ayet le ri nin in di ril me sin den yak la şık 7 yıl

son ra, MS 627 yı lı nın Ara lık ayın da, Bi zans ve Pers İm pa ra tor luk -

la rı ara sın da Ni no va Ha ra be le ri ya kı nın da bü yük bir sa vaş da ha
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ger çek leş ti. Ve bu kez Bi zans or du su, Pers le ri ye nil gi ye uğ rat tı.

Bir kaç ay son ra da Pers ler iş gal et tik le ri yer le ri Bi zans'a ge ri ve -

ren bir an laş ma im za la mak zo run da kal dı lar.  

Böy le ce, Ku ran'da ge le ce ğe da ir ve ri len bu ha ber ger çek leş -

miş ol du. Bu ra da ve ri len bu ör nek da hi, tek ba şı na, Ku ran'ın

Allah'ın sö zü ol du ğu nun ve in san eliy le ya zıl ma dı ğı nın bir de li li dir. 

Ku ran'ın bir baş ka özel li ği de ast ro no mi, bi yo lo ji gi bi ko nu lar -

da ver di ği bil gi le rin, o dö ne min ye ter siz bi lim an la yı şın dan ve ba -

tıl ina nış la rın dan tü müy le fark lı olu şu dur. Ör ne ğin, Ku ran'ın vah -

ye dil di ği dö nem de, Arap top lu mun da gök yü zü nü dağ la rın ayak ta

tut tu ğu na ina nıl mak tay dı. Dün ya nın düz ol du ğu ve yer yü zü nün

her iki ucun da ye r al dı ğı var sa yı lan yük sek dağ la rın gök yü zü ne da -

ya nak teş kil et ti ği zan ne di li yor du. Oy sa Al lah Ku ran'da in san la ra

bu ba tıl inanç la rı nın ger çek ol ma dı ğı nı bil dir miş ve şöy le de miş tir: 

Al lah O'dur ki, gök le ri da ya nak ol mak sı zın yük selt ti;

on la rı gör mek te si niz... (Rad Su re si, 2)

Ay rı ca Ku ran'ın da ha bir çok aye tin de ta rif edi len ya da ha ber

ve ri len bi lim sel ger çek ler, 20 ve 21. yüz yıl bi li mi ta ra fın dan he nüz

ula şı lan bil gi ler le bü yük bir pa ra lel lik gös ter mek te dir. Bun lar Ku -

ran'ın Al lah'ın sö zü ol du ğu nu gös te ren de lil ler den ba zı la rı dır. 

Ku ran'ın ede bi yö nü de son de re ce üs tün dür. Ku ran in di ril di -

ği dö nem de, Arap şa ir le ri bir bir le ri ile ya rı şa rak gü zel söz üre ti -

yor, et ki le yi ci ede bi eser ler or ta ya çı ka rı yor lar dı. An cak on lar da

Ku ran'ın üs lu bu nun gü zel li ği ne hay ran ol muş lar ve bu kut sal ki ta -

bın ede bi ha ri ka lı ğı nı ka bul et miş ler dir.

Bu nun ya nı  sı ra, Ku ran'da ku sur suz bir ma te ma tik sel şif re sis -

te mi var dır. Ör ne ğin ba zı ke li me ler Ku ran'da an lam la rı ile bağ lan -
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tı lı sa yı lar ka dar tek rar lan mak ta dır. "Gün" ke li me si tüm Ku ran'da

365 kez ge çer. "Gün ler" 30 kez, "ay" ke li me si ise 12 kez geç mek -

te dir. "Şey tan" ve "me lek" ke li me le ri 88'er kez, "dün ya" ve "ahi -

ret" ke li me le ri 115'er, yaz-sı cak ve kış-so ğuk ke li me le ri ise 5'er

kez tek rar lan mak ta dır. Ce za lan dır ma 117 kez ge çer ken, af fet mek

bu nun iki ka tı dır: 234. Gü neş (şems) ve "ışık (nur)" ke li me le ri Ku -

ran'da 33'er kez geç mek te dir. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya,

Ku ran Mu ci ze le ri)

Bu ra da çok kı sa bir bi çim de özet le di ği miz tüm bu ger çek ler,

Ku ran'ın bir in san sö zü ola ma ya ca ğı nı kesin olarak tas dik eden de -

lil ler den dir. Ku ran, Al lah'ın, Re su lu Hz. Mu ham med (sav)'e in dir -

di ği vah yi dir ve in di ği gün den iti ba ren hiç de ğiş me den biz le re ulaş -

mış tır. (www.Kurandancevaplar.com)

Al lah, Ku ran'ın bu üs tün özel li ği ni ayet le rin de şöy le be lir tir: 

Eğer ku lu mu za in dir di ği miz (Ku ran)'den şüp he dey se -

niz, bu du rum da, siz de bu nun ben ze ri bir sû re ge ti -

rin. Ve eğer doğ ru söz lüy se niz, Al lah'tan baş ka şa hit -

le ri ni zi (ken di le ri ne gü ven di ği niz yar dım cı la rı nı zı) ça -

ğı rın. Ama ya pa maz sa nız -ki ke sin ola rak ya pa ma ya -

cak sı nız- bu du rum da ka fir ler için ha zır lan mış ve ya -

kı tı in san lar ile taş lar olan ateş ten sa kı nın. (Ba ka ra

Su re si, 23-24)

De ki: "Eğer bü tün ins ve cin (top lu luk la rı), bu Ku -

ran'ın bir ben ze ri ni ge tir mek üze re top lan sa, -on la rın

bir kıs mı bir kıs mı na des tek çi ol sa bi le- onun bir ben -

ze ri ni ge ti re mez ler." (İs ra Su re si, 88)
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KURAN'IN NURU, ZİHİNLERİ HER TÜRLÜ
PİSLİKTEN TEMİZLER

ADNAN OKTAR: Doğru, ben gençlerin beynini yıkıyorum, yani

bütün milletimin beynini yıkamaya gayret ediyorum, çünkü Kuran’ın

bir özelliğidir, yani tahir eder insanları, pislikten temizler, yıka-

yıcıdır Kuran, böyle mis kokulu bir sabun gibidir bir yönüyle,

onun değdiği yerde kir kalmaz, kazır kirleri Kuran, tertemiz

yapar, aynı zamanda billur gibi bir sudur, döktün mü üstüne

insanın, pırıl pırıl olur, üstünde hiçbir kir kalmaz, hiçbirşey kal-

maz. KURAN'IN IŞIĞI ADETA BİR SU GİBİDİR, NURANİ BİR

SU GİBİDİR, insanı yıkar tertemiz eder. Tabi ki beyinler yıkanacak,

çünkü beyinler ahir zamanda kirlenmiş, gaflet kiriyle kirlenmiş,

dalalet kiriyle kirlenmiş, bir kısmı küfür kiriyle kirlenmiş. Dar-

winizm, materyalizm, komünizm, satanizm gibi kirli zihniyetler

insanların beynini kirletmiş. Tabi ki bunların yıkanması lazım.

Yıkandığında beyin, tertemiz olur, pırıl pırıl nur saçmaya başlar,

ışık saçmaya başlar. Kuran’ın nurani suyuyla da insanlar her

zaman yıkanırlar ve tertemiz olurlar. O ışığı nuru, kiri bir anda

atar kenara, yok eder. Bir ışıktır Kuran aynı zamanda. (Adnan

Oktar’ın Tempo TV röportajından, 10 Mart 2009)

ADNAN OKTAR: Ben Kuran'ın nuruyla insanların beynini yıkı-

yorum. Kirleri, pisliği, rezillikleri ne varsa kafasına takılmış, Kuran'ın o

mis gibi, misk kokan bir sabun gibidir Kuran. Misk-i amber kokan bir

sabun gibidir. Beynin üstüne sürdün mü, beynin üstündeki bütün pisler,
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karalıklar, kirler falan akar, dökülür gider. Ben beyin yıkayıcıyım. Pey-

gamberimiz (sav) de beyin yıkayıcıydı, yıkardı. Bütün peygamberler

beyin yıkadılar. 

Kuran bizzat kendisi yıkayıcıdır, temizleyicidir, tahirdir,

temizleyicidir. Bizim görevimiz zaten tahirlikdir. Temizlemedir.

Beyindeki kirleri, pislikleri gidermekle mükellefiz, o Allah'ın

emri bize, bu bizim için bir şereftir. Hakkı ve hakikati beyinlere

koyuyoruz, güzelliği, sevgiyi, merhameti, şefkati, adaleti, hür-

meti, saygıyı, derin düşünmeyi, şiddetli Allah korkusunu, şiddet-

li Allah sevgisini, Kuran aşkını, Allah aşkını, sahabe aşkını, ahi-

rete karşı olan sevgimizi, cennete karşı olan sevgimizi, cehen-

nemden korkumuzu artırıyoruz, bunları anlatıyoruz. Komünist

pisliklerini, faşist pisliklerini, materyalist Darwinist pislikleri ne kadar

rezillik varsa..., nur gibi bir sabundur aynı zamanda Kuran temizleyici-

dir, mis gibi o sabunla tertemiz yıkıyoruz inşaAllah. (Adnan Oktar’ın

Destan TV röportajından, 8 Mart 2009)
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TEK HÜ KÜM KO YU CU
AL LAH'TIR

İman eden ler için tek yol gös te ri ci Al lah'ın el çi le ri ve Al lah'ın

sö zü olan Ku ran'dır. Ku ran'da ina nan la rın; "O, her şe yin Rab bi

iken, ben Al lah'tan baş ka bir Rab mi ara ya yım?" (Enam Su -

re si, 164) de dik le ri bil di ri lir. 

İnkar edenler ise, kendilerine Allah'tan başka yanlış yol göste-

riciler ve efendiler bularak, farklı kişileri örnek alıp batıl fikir ve

akımları izleyerek büyük bir yanılgı içinde yaşarlar. Ancak ölüm-

den sonra, sonsuz cehennem azabını gördüklerinde bu büyük

hatalarını, ayette haber verildiği gibi, "... Rabbimiz, gerçekten

biz, efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik, böylece

onlar bizi yoldan saptırmış oldular..." (Ahzab Suresi, 67) diye-

rek itiraf edecek ve pişmanlıklarını dile getireceklerdir.

Ahirette farkına varacakları bu gerçeği dünya hayatlarında

anlamazlıktan gelen bu insanların çoğu için davranışlarını ve inanç-

larını belirleyen faktör, içinde yaşadıkları toplumun hak bir teme-

le dayanmayan genel yargıları, adetleri, bazı batıl gelenek ve göre-

nekleridir. Bu insanlar atalarının, çevrelerinin, o toplumun bazı

önde gelenlerinin yanlış uygulamalarını kendilerine örnek alarak,
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yukarıdaki ayette de bildirildiği gibi, "yoldan saparlar". Oysa

Kuran'a uymayan her düşünce ve her tavır yanlıştır. 

İman edenler ise her zaman ve her yerde Allah'ın emirlerine

göre hareket eder, Kuran'da yasaklanmış her türlü düşünce ve

tavırdan titizlikle uzak dururlar. Herhangi bir iş yaparken ya da bir

karar alırken o konu hakkında Allah'ın ne emrettiğini düşünür,

hemen Kuran ayetlerine ve Peygamber Efendimiz (sav)'in sünne-

tine başvururlar. Kendi tutku ve isteklerine, içinde yaşadıkları

toplumun batıl geleneklerine ya da atalarının hakka dayanmayan

adetlerine göre değil, yalnızca Allah'ın buyruklarına göre hareket

ederler. Nitekim Allah Kuran'da inananlara şöyle emretmektedir:

Bu in dir di ği miz mü ba rek bir Ki tap'tır. Şu hal de O'na

uyun ve kor kup-sa kı nın. Umu lur ki esir ge nir si niz.

(Enam Su re si, 155)

Al lah'ı tek hü küm ko yu cu ola rak ka bul et me yen, Al lah'ın hü -

küm le ri ne kar şı çı kan ve ya O'nun emir le ri nin dı şın da hü küm ler

uy du ran in san lar doğ ru yol dan sap mış olur lar. Bu in san lar büyük

bir cehaletle top lum da yay gın ola rak ka bul gö ren ba tıl ku ral la rı ve

uy gu la ma la rı Allah'ın hü küm le rin den üs tün tu tar lar. Üs te lik bu

ko nu da çok ka tı ve inat çı bir tu tum ser gi ler ler. Doğ ru ola nı vic -

dan la rı ka bul et se da hi, ki bir le rin den ve bağ naz tu tum la rın dan do -

la yı en gü zel ve en doğ ru olan hük mü ka bul et mez ler. Al lah Ku -

ran'da bu in san lar için şöy le bil dir mek te dir:

Ne za man on la ra: "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de -

nil se, on lar: "Ha yır, biz, ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu -

muz şe ye (ge le ne ğe) uya rız" der ler. (Pe ki) Ya ata la rı -
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nın ak lı bir şe ye er mez ve doğ ru yo lu da bu la ma mış

idiy se ler? (Ba ka ra Su re si, 170)

İş te böy le, sen den ön ce de (her han gi) bir mem le ke te

bir el çi gön der miş ol ma ya lım, mut la ka onun 're fah

için de şı ma rıp azan ön de ge len le ri' (şöy le) de miş ler -

dir: "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. (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, 23-24) 

Kimi insanların sahip olduğu bu çarpık bu bakış açıları, Allah'ın

dinini kabul etmelerine ve iman etmelerine daima engel olmuştur.

Örneğin Hz. Musa (as) ve kardeşi  Hz. Harun (as), kavimlerini bir

olan Allah'a ibadet ve kulluk etmeye çağırdıklarında, Firavun ve

kavmin önde gelenleri, ayette haber verildiği üzere; "Siz ikiniz,

bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)dan çevirmek ve

yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz,

sizin ikinize inanacak değiliz" (Yunus Suresi, 78) demişlerdir. 

Hz. Şuayb (as)'a da halkının, "... Ey Şuayb, atalarımızın tap-

tığı şeyleri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda diledi-

ğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi senin namazın mı

emrediyor?" (Hud Suresi, 87) diyerek akılsızca isyan ettiği ayet-

te bildirilmektedir. Bu ayetlerde de görüldüğü gibi, peygamberler
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Allah'ın hükümlerini bildirdiklerinde, söz konusu insanlardan hep

"Se nin söy le dik le rin ata la rı mı zın, ba ba la rı mı zın ve de de le ri mi zin

yo lu na ters dü şü yor, onun için biz bu nu ka bul et me yiz..." gi bi ce -

vap lar al mış lar dır. İn san lar el çi le rin teb liğ le ri ne her dö nem de in -

kar la ve düş man lık la kar şı lık ver miş, ken di bu lun duk la rı yol dan

vaz geç mek is te me miş ler dir. Oy sa tüm pey gam ber ler in san la rı, di -

ni yal nız ca Al lah'a has kı la rak iba det ve kul luk et me ye da vet et -

miş ler dir. İn san la ra Al lah'ın dı şın da baş ka ilah lar edin me me le ri ni

ve sa de ce Al lah'ın rı za sı nı ara ma la rı ge rek ti ği ni teb liğ et miş ler dir. 

Pey gam be ri miz Hz. Muhammed (sav) de in san la rı ka tık sız ca

Al lah'a yö nel me ye ve O'nun hü küm le ri ni uy gu la ma ya da vet et miş -

tir. Ku ran ayet le rin de in san la rın, ahi ret te Al lah'ın hü küm le rin den

sor gu ya çe ki le cek le ri bil di ril mek te dir. Al lah Ku ran'da Ken di si'n -

den baş ka or tak lar edi nen ve on la rın ver di ği hü küm ler den ken di -

le ri ne ye ni ve sap kın bir din uy du ran la rı şöy le uyar mak ta dır:

Yok sa on la rın bir ta kım or tak la rı mı var ki, Al lah'ın

izin ver me di ği şey le ri, din den ken di le ri ne teş ri' et ti ler

(bir şe ri at kıl dı lar)? Eğer o fa sıl ke li me si ol ma say dı, el -

bet te ara la rın da hü küm (ka rar) ve ri lir di. Ger çek ten

za lim ler için acı bir azap var dır. (Şu ra Su re si, 21)

Rab bi miz bir di ğer ayet te de şöy le bu yur mak ta dır:

Ken di le ri ne okun mak ta olan Ki ta bı sa na in dir me miz

on la ra yet mi yor mu? Şüp he siz, bun da iman eden bir

ka vim için ger çek ten bir rah met ve bir öğüt (zi kir)

var dır. (An ke but Su re si, 51)
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Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi elçilerin davetine

uymayanların bir kısmı kendi batıl dinleri adına ortaya çıkmakta ve

peygamberleri kendi düşük akıllarınca dinlerini bozmakla itham

etmektedirler. Veya daha büyük bir akılsızlık göstererek Allah'ın

ve elçisinin söylediklerini yeterli görmeyip, kendileri başka bir din

uydurmaktadırlar. Şüphesiz bu çok ciddi bir zulüm ve çok çirkin

bir davranıştır. Oysa, Ankebut Suresi'nde de bildirildiği gibi

Allah'ın indirdiği Kitap insanlara yeterlidir.  

İman eden bir in san için, tüm in san la rın na sıl bir inan ca sa hip

ol duk la rı ya da din le ri ni na sıl uy gu la dık la rı ke sin lik le önem li de ğil -

dir. Önem li olan Al lah'ın Ku ran'da in san la ra bil dir dik le ri ve Pey -

gam ber Efen di mi z (sav)'in uy gu la ma la rı dır. Ku ran in di ril di ği dö -

nem de, Al lah in san la rın bir ço ğu nun ba tıl inanç ve uy gu la ma la rı nı

or ta dan kal dır mış tır. Pey gam ber Efen di miz (sav) de, in san la rın ne -

ler söy le dik le ri ne, han gi if ti ra lar la ken di si ne kar şı çık tık la rı na ve

ser gi le dik le ri düş man ca ta vır la ra hiç al dır ma mış, Al lah'a ve Ku -

ran'a sı kı sı kı ya bağ lı kal mış tır. (www.Kuranahlaki.com)

Gü nü müz de de iman eden ler, Al lah'a, Ku ran'a ve Pey gam ber

Efen di mi z (sav)'in sün ne ti ne sı kı sı kı ya bağ lan ma lı, Al lah'ın Ku -

ran'da bil dir dik le ri nin dı şın da bir yol ara ma ma lı dır lar. 

Ço ğun lu ğun uy gu la ma la rı ço ğu za man yan lış tır:

Al lah'ın hü küm le ri ni göz ar dı eden ve top lu mun ço ğun lu ğu nu

oluş tu ran din ah la kın dan uzak ke si me uyan in san la rın en bü yük

ya nıl gı la rın dan bi ri, "ço ğun lu ğun her za man doğ ru la rı tem sil et ti -

ği ni" san ma la rı dır. Oy sa Al lah, in san la rın bir ço ğu nun doğ ru yol da
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ol ma ya ca ğı nı Ku ran'da bil dir mek te dir. Al lah Ku ran'da, "Yer yü -

zün de olan la rın ço ğun lu ğu na uya cak olur san, se ni

Allah'ın yo lun dan şa şır tıp-sap tı rır lar. On lar an cak zan na

uyar lar ve on lar an cak 'zan ve tah min le ya lan söy ler ler."

(Enam Su re si, 116) şek lin de bu yur mak ta dır. Ya ni ço ğun lu ğun al dı -

ğı ka rar lar, eğer Ku ran'a uy gun de ğil se, hiç bir şe kil de doğ ru la rı

yan sı ta maz. Bin ler ce, yüz bin ler ce, hat ta yüz mil yon lar ca in san ay -

nı ey lem içe ri sin de ol sa da bu, o ey le min doğ ru lu ğu nu ka nıt la maz.

Yu ka rı da ki ayet te de Al lah in san la rın ço ğu nun hü küm ve rir ken

yal nız ca zan ve tah min le re da yan dık la rı nı ve pek çok in sa nı doğ ru

yol dan alı koy duk la rı nı be lirt mek te dir. 

Ço ğun lu ğun al dı ğı ka rar la ra uya rak Al lah'ın emir le ri ni terk et -

mek, in san la rı dün ya da da ahi ret te de çok bü yük bir kay ba uğ ra -

tır. Bu in san lar, Al lah'ın "Ger çek şu ki on lar, ken di le ri ni hüs -

ra na uğ rat mış lar dır, uy dur mak ta ol duk la rı şey ler de ken -

di le rin den uzak la şıp kay bol muş lar dır" (Araf Su re si, 53) aye -

tiy le bil dir di ği gi bi ya pa yal nız kal mış lar dır. Al lah'ın in dir dik le ri ni

ken di uy dur duk la rı ile de ğiş ti ren le rin, ahi ret te bü yük bir hüs ra na

uğ ra ya cak la rı ayet ler de şöy le bil di ri lir:

Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den da ha za -

lim kim dir? İş te bun lar, Rab le ri ne su nu la cak lar ve şa -

hit ler: "Rab le ri ne kar şı ya lan söy le yen ler bun lar dır"

di ye cek ler. Ha be ri niz ol sun; Al lah'ın la ne ti za lim le rin

üze ri ne dir. (Hud Su re si, 18)

Al lah hak kın da ya lan uy du rup if ti ra eden ler den ve ya

ken di si ne hak gel di ği za man onu ya lan sa yan dan da ha
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za lim kim dir? İn kar eden le re ce hen nem için de bir ko -

nak la ma ye ri mi yok? (An ke but Su re si, 68)

Mü min ler ise Al lah'ın hü küm le ri ne gö nül den tes lim olur lar.

On la rın bu gü zel ah lak la rı ayet ler de de açık lan mış tır:

"... Rab bi miz, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır.

Biz Al lah'a te vek kül et tik. 'Rab bi miz, bi zim le kav mi -

miz ara sın da 'Sen hak ile hü küm ver,' Sen 'hü küm ve -

ren le rin' en ha yır lı sı sın." (Araf Su re si, 89)

... Ben si ze Al lah'tan hiç bir şe yi sağ la ya mam (gi de re -

mem). Hü küm yal nız ca Al lah'ın dır. Ben O'na te vek -

kül et tim. Te vek kül eden ler de yal nız ca O'na te vek -

kül et me li dir ler. (Yu suf Su re si, 67)

De ki: "Ey gök le ri ve ye ri ya ra tan, gay bı ve mü şa he de

edi le bi le ni bi len Al lah'ım. An laş maz lı ğa düş tük le ri

şey ler de, kul la rı nın ara sın da sen hü küm ve re cek sin."

(Zü mer Su re si, 46)
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AL LAH ADI NA HÜ KÜM
KO YAN LAR

Bir önceki bölümde de üzerinde durduğumuz gibi birtakım

kimseler dinde olmayan batıl hükümler, helal ve haramlar çıkarır,

Allah'ın Kuran'da helal kıldıklarına haram, haram kıldıklarına ise

helal derler. Peygamberimiz (sav)'in uygulamalarını da tamamen

gözardı ederler. Bunu yaparak dini özünden ve aslından saptırma-

ya çalışır, kendilerine özgü inançları ve uygulamaları olan "batıl bir

din" meydana getirirler. Allah'ın indirdiği hak dini bilmeyen ve

Kuran ayetlerinden ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in

hayatından haberdar olmayan insanlar ise bunun batıl bir din oldu-

ğunu fark etmezler. Bu kişilerin telkinlerine aldanır ve bilinçsizce

onların peşinden giderler. Böylece Allah adına hüküm koyanlar,

kendileriyle beraber büyük bir kitleyi de günaha ve isyana sürük-

lemiş olurlar. Allah bu kişilerin durumunu Al-i İmran Suresi'nde

şu şekilde bildirir: 

Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini Kitap'a doğru

eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini)

Kitap'tan sanasınız diye. Oysa o Kitap'tan değildir.

"Bu Allah Katındandır" derler. Oysa o, Allah Katın-
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dan değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı

(böyle) yalan söylerler.  (Al-i İmran Suresi, 78)

Kuran'da tüm detayları ile tarif edilen hak dini kendilerine

ölçü almayan, atalarından kalma batıl inançları ısrarla sürdürmek

isteyen kimi topluluklar daha da ileriye giderek, Allah'a karşı çir-

kin iftiralarda bulunurlar. Böyle kimseler akıl ve vicdanlarını kul-

lanmadıkları ve Allah'ı gereği gibi takdir edemedikleri için doğru-

ları bulabilecek bir anlayışa da sahip değildirler. Bu nedenle de

Kuran ahlakına uygun olmayan pek çok batıl inanç türetmiş, yal-

nızca kendilerini değil, cahil kitleleri de batıl olanı uygulamaya

yöneltmişlerdir. Helal olanı haram, haram olanı da helal kılmış,

yalan yere iftira düzmüşlerdir. Bu konuyla ilgili bazı ayetler şu

şekildedir:

Ve ken di zan la rın ca de di ler ki: "Bu hay van lar ve ekin -

ler do ku nul maz dır. On la rı bi zim di le dik le ri miz dı şın -

da baş ka sı yi ye mez. (Şu) Hay van la rın da sırt la rı ha -

ram kı lın mış tır." Öy le hay van lar var dır ki, -O'na if ti ra

et mek su re tiy le- üzer le rin de Al lah'ın is mi ni an maz -

lar. Ya lan ye re if ti ra düz mek te ol duk la rın dan do la yı

O, ce za la rı nı ve re cek tir. Bir de de di ler ki: "Bu hay -

van la rın ka rın la rın da olan, yal nız ca bi zim er kek le ri -

mi ze ait tir, eş le ri mi ze ise ha ram dır. Eğer o, ölü do -

ğar sa on lar da bun da or tak tır lar." Al lah, (bu) düz me -

le ri nin ce za sı nı ve re cek tir. Şüp he siz O, hü küm sa hi bi

olan dır, bi len dir... (Enam Su re si, 138-139)

Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra dü züp Al lah'ın ken di le -
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ri ne rı zık ola rak ver dik le ri ni ha ram kı lan lar el bet te

hüs ra na uğ ra mış lar dır. On lar, ger çek ten şa şı rıp sap -

mış lar dır ve doğ ru yo lu bu la ma mış lar dır. (Enam Su -

re si,140)

Yukarıdaki ayetlerde de bildirildiği gibi, insanların bir kısmı

kendi zanlarınca haram ve helaller uydurarak Allah'a karşı çok

büyük bir iftirada bulunmaktadırlar. Oysa Allah insanlara, "haddi

aşmamayı ve güzel olan temiz şeyleri haram kılmamayı" bildirmiştir:

Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel

şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz

Allah, haddi aşanları sevmez. (Maide Suresi, 87) 

Ancak bu kimselerin yaptıklarının karşılığı da ayetlerde açık-

ça bildirilmiş, cezalarını mutlaka çekecekleri haber verilmiştir.

Enam Suresi'nde bu kişilerin "hiçbir bilgiye dayanmadan yap-

tıkları" bu büyük zalimlik hakkında şu örnek verilir:

De ve den iki, sı ğır dan da iki. De ki: "İki er ke ği mi ha -

ram kıl dı? Yok sa iki di şi yi mi ya da o iki di şi nin ra him -

le ri nin, ken di si ni kap sa dı ğı (yav ru la rı) mı? Yok sa

Allah, bun la rı siz le re tav si ye et ti ği za man şa hid miy -

di niz?" Hiç bir bil gi ye da yan mak sı zın in san la rı sap tır -

mak için Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den

da ha za lim kim dir? Şüp he siz Al lah, za lim ler top lu lu -

ğu nu hi da ye te er dir mez. (Enam Su re si, 144)

Ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi in san la rın bir ço ğun da Al lah adı na

hü küm koy ma ve bil me dik le ri şey le ri di ne at fet me eği li mi var dır.

Bu ne den le, in sa nın fıt ra tı nı en iyi bi len Rab bi miz Ku ran'da, "Dil -

le ri ni zin ya lan ye re ni te len dir me si do la yı sıy la şu na he lal,
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bu na ha ram de me yin. Çün kü Al lah'a kar şı ya lan uy dur -

muş olur su nuz..." (Nahl Su re si, 116) aye tiy le in san la rı uyar mış -

tır. Saf fat Su re si'nde ise Al lah şöyle buyurmaktadır:

Si ze ne olu yor, na sıl hü küm ve ri yor su nuz? Hiç mi

öğüt alıp-dü şün mü yor su nuz? Yok sa si zin apa çık olan

bir de li li niz mi var? Eğer doğ ru söy lü yor sa nız, öy ley -

se ge ti rin ki ta bı nı zı. (Saf fat Su re si, 154-157)

Tek hüküm koyucu Allah'tır ve Allah'ın hükümleri ayetlerde

son derece açık ve anlaşılır şekilde belirtilmektedir. Peygamberimiz

(sav)'in uygulamaları da ortadadır. Haramlar ve helaller birbirinden

kesin çizgilerle ayrılmış ve insanları tereddüte sürükleyecek tek bir

husus bırakılmamıştır. İnsanlar kendilerine söylenen herhangi bir

hükmün doğruluğunu hemen Kuran'a ve Peygamberimiz (sav)'in

sünnetine bakarak anlayabilme imkanına sahiptirler. Bu, Allah'ın

insanlara verdiği büyük bir kolaylık ve rahmettir. Nitekim Peygam-

ber Efendimiz (sav) bir hadis-i şerifinde uyulması gereken tek reh-

ber ve tek kaynağın Kuran olduğunu şu şekilde ifade etmiştir:

Si ze tu tun du ğu nuz va kit, as la da la le te düş me ye ce ği niz şe yi bı rak -

tım: Al lah'ın Kitabı Ku ran ve Ehl-i Bey tim. (Ra muz El-Eha dis 1. Cilt,

s. 250, no. 8)

Ku ran, in di ril di ği gün den iti ba ren bü tün za man la ra ve dö nem -

le re hi tap eden bir Ki tap'tır. Bu ne den le, Al lah'ın tek hü küm ko -

yu cu ol du ğu nun ve Al lah adı na hü küm ko yan la rın uğ ra ya ca ğı so -

nun an la tıl dı ğı ayet le rin gü nü mü ze ba kan hik met le ri üze rin de de

dik kat le dü şün mek ge re kir. Ku ran'da geç miş top lu luk la rın sa hip

ol duk la rı ba tıl din ler, inanç lar ve ta şı dık la rı zih ni yet de tay lı ola rak
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ta rif edil mek te dir. An cak bu gün de Ku ran'ı ve Peygamber Efendi-

miz (sav)'in sünnetini tek kaynak almadığı için din adına yanlış

hükümler ve çarpık mantıklar ortaya atan insanlar bulunmaktadır.

Özellikle bazı toplumlarda yaygın olan batıl din anlayışına göre,

insanlar Kuran'ın emirleri ve Peygamberimiz (sav)'in uygulamaları

yerine yaşamları boyunca görüp duyduklarını ölçü almaktadırlar.

Bu batıl anlayışı, insanların günlük yaşamlarındaki sıradan konuş-

maları sırasında dahi görmek mümkündür. Örneğin insanların

büyük çoğunluğu yalan söylemekten kaçınmaz, bir yalan söyledik-

lerinde bunun Allah Katında bir cezası olduğuna ihtimal vermez

ve "bu kadarından günah olmaz" diye yanlış bir mantıkla hareket

ederler. Veya kendi akıllarınca "beyaz yalanlar" diye bir yalan ismi

uydurur ve bu yalanların günah olmayacağı hükmünü verirler.

Oysa bu, dinleri hakkında içine düştükleri büyük yanılgılardan biri-

dir. Çünkü Allah Kuran'da yalan söylemenin haram olduğunu

açıkça bildirmiştir. (www.Kurandanbilgiler.com)

Veya karşısındaki insana Allah'ın hoşnut olmayacağı bir şey

yaptırmak isteyen kişi, "Sen yap, ben senin günahını yüklenirim,"

veya "Günahı benim boynuma" gibi batıl ifadeler kullanır. Ancak,

Allah "Hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını yük-

lenemez" (Fatır Suresi, 18) ayetiyle bu konudaki hükmünü bil-

dirmiştir. Dolayısıyla Kuran'a uyduğunu, Peygamberimiz (sav)'in

yolunu izlediğini ve Allah'ın ayetlerine iman ettiğini söyleyen bir

kişinin Allah'ın bu hükümlerine uygun olarak davranması, Kuran

ve Peygamberimiz (sav)'in uygulamaları ile çelişen hiçbir konuş-

masının, inancının ve tavrının olmaması gerekir. 

Kuran'da ayrıca, Allah'ın indirdiklerine uymayıp, kendi uydur-
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dukları batıl dinlerini yaşayan bu insanların, Allah'ın elçilerini,

kendi düşük akıllarınca, dini değiştirmekle ve yalancılıkla suçladık-

ları da bildirilmektedir. Ayetlerde şöyle buyrulur:

İç le rin den ken di le ri ne bir uya rı cı nın gel me si ne şaş tı -

lar. Ka fir ler de di ki: "Bu, ya lan söy le yen bir bü yü cü -

dür. İlah la rı bir tek ilah mı yap tı? Doğ ru su bu, şa şır tı -

cı bir şey." "On lar dan ön de ge len bir grup: "Yü rü yün,

ilah la rı nı za kar şı (bağ lı lık ta) ka rar lı olun; çün kü asıl is -

te nen bu dur" di ye çe kip git ti. "Biz bu nu, di ğer din de

işit me dik, bu, içi boş bir uy dur ma dan baş ka sı de ğil dir.

Zi kir (Ku ran), içi miz den ona mı in di ril di?" Ha yır, on -

lar Be nim zik rim den bir kuş ku için de dir ler. Ha yır,

on lar he nüz Be nim aza bı mı tat ma mış lar dır. (Sad Su -

re si, 4-8)

Ayetlerde tarif edilen kişiler bu davranışlarını genelde dine bağ-

lılık adına yaptıklarını iddia ederler. Bunun nedeni de Allah'ın

Kuran'da tarif ettiği gerçek dini bilmemeleridir. Allah'ın hükümleri-

ni göz ardı eden veya kişisel çıkarları ile çatıştığı için bu hükümler-

den hoşnut olmayıp, kendince yeni hükümler getirenler, Allah'ı ve

indirdiği Kitabı tanımayan insanlardır. Bu kimseler tüm kainatı yok-

tan var eden Rabbimiz'in herşeye muktedir olduğunu, ilmi ile her

yeri kuşattığını, gizlinin gizlisini bildiğini takdir edemezler. Onların

bildikleri sadece birtakım hurafeler ve ön yargılardan ibarettir.

Oy sa Al lah in san la ra şöy le bu yur mak ta dır: 

Rab bin den sa na vah ye di le ne uy. O'ndan baş ka İlah

yok tur. Ve müş rik ler den yüz çe vir. (Enam Su re si,

106) 
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Ku ran ke sin doğ ru la rı içe ren bir hi da yet reh be ri dir. Her ko -

nu hak kın da Al lah'ın Hz. Mu ham med (sav)'e vah yet ti ği en doğ ru

bil gi le ri içe rir. Bu ne den le ya şam la rın da sa de ce Ku ran'ı ve Pey-

gamber Efendimiz (sav)'in sün ne ti ni ken di le ri ne öl çü alan in san lar,

Allah'ın rah me ti ne ve hi da ye te ka vuş tu ru lur lar. Ku ran'ın bu özel -

li ği bir ayet te şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Şüp he siz, bu Ku ran, en doğ ru yo la ile tir ve sa lih amel -

ler de bu lu nan mü'min le re, on lar için ger çek ten bü -

yük bir ecir ol du ğu nu müj de ve rir. (İs ra Su re si, 9)

Bu (Ku ran), in san lar için ba si ret (nu ruy la Al lah'a yö -

nel ten ayet)ler dir, ke sin bil giy le ina nan bir ka vim için

de bir hi da yet ve bir rah met tir. (Ca si ye Su re si, 20) 

Ken di si ne reh ber ola rak Ku ran'ı ve Pey gam be ri mi z (sav)'in

yo lu nu se çen bir in sa nın ha ya tı, di ğer in san lar dan çok fark lı olur.

Ör ne ğin bu in san için de hiç bir za man sı kın tı, hu zur suz luk, kor ku,

en di şe  ümit siz lik, ka ram sar lık his set mez, ye'se düş mez ya da bir

zor luk kar şı sın da pa ni ğe ka pıl maz. Çün kü her anın da Al lah'ın

ayet le ri ve Pey gam be ri mi z (sav)'in uy gu la ma la rı onun için yol gös -
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te ri ci olur. Al lah'ın ya rat tı ğı ka de re ta bi ol du ğu nu unut ma dan,

O'na tes lim olup gü ve ne rek ya şar. Kar şı laş tı ğı her ola ya mut la ka

Allah'ın hü küm le ri ile kar şı lık ve rir. Al dı ğı her ka rar, söy le di ği her

söz, yaz dı ğı her sa tır Ku ran ah la kı nı ya şa dı ğı nın bir gös ter ge si dir.

Bun dan do la yı da vic da nı da ima te miz olur ve bu nun ge tir di ği ma -

ne vi hu zur ile ya şar. Al lah, Ku ran için Yu nus Su re si'nde şu şe kil -

de bu yu rur:

Ey in san lar, Rab bi niz den si ze bir öğüt, si ne ler de ola -

na bir şi fa ve mü min ler için bir hi da yet ve rah met gel -

di. (Yu nus Su re si, 57)

Al lah Ku ran'da doğ ru lar la yan lış la rı çok açık bir şe kil de be lirt -

miş tir. Bu ne den le de vic dan la rı nın se si ni din le yip, ne fis le ri nin

ben cil ar zu la rın dan uzak du ran, Al lah'ın hü küm le ri ni uy gu la ma da

ke sin ka rar lı olan hi da yet eh li ki şi ler için doğ ru yu bul mak çok ko -

lay dır. Ku ran her yaş tan, her eği tim se vi ye sin den in sa nın ra hat lık -

la an la ya bi le ce ği, öğüt le ri ni kav ra ya bi le ce ği hik met do lu bir

Kitap'tır. Ku ran'ın içer di ği hü küm ler ve ayet ler de tav si ye edi len

gü zel ah lak son de re ce açık, an la şı lır ve ko lay dır. Al lah'ın hi da yet

ver di ği, sa mi mi ni yet li her in san Ku ran'da ne an la tıl dı ğı nı ra hat lık -

la an la ya bi lir ve an la dık la rı nı tüm ta vır la rın da ve dü şün ce le rin de

en gü zel şe kil de uy gu la ya bi lir. Al lah Ku ran'ın bu özel li ği ni Ba ka ra

Su re si'nde şöy le bil dir mek te dir:

... İn san lar için hi da yet olan ve doğ ru yo lu ve (hak ile

ba tı lı bir bi rin den) ayı ran apa çık bel ge le ri (kap sa yan)

Ku ran... (Ba ka ra Su re si, 185)

An cak sa de ce Al lah'tan kor kup sa kı nan lar, O'na gö nül den tes -
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lim olan lar, ahi ret ha ya tı nı dün ya ha ya tı na ter cih eden ler Ku -

ran'dan öğüt alıp dü şü nür ler. Al lah bir baş ka aye tin de de şöy le

bu yur mak ta dır: 

Biz sa na bu Ku ran'ı güç lük çek men için in dir me dik,

içi tit re ye rek kor ku du yan la ra an cak öğüt le-ha tır lat -

ma (ol sun di ye in dir dik). (Ta ha Su re si, 2-3)

Bu ko nu ay nı za man da Ku ran'ın önem li bir sır rı dır. Ku ran'ı an -

la mak için yük sek bir ze ka ya ya da ye te ne ğe sa hip ol mak de ğil, sa -

mi mi bir ni ye te, de rin bir ima na ve ih la sa sa hip ol mak ge rek mek -

te dir. Çün kü Al lah sa mi mi kul la rı na doğ ru yol la rı gös te rir, on la rın

Ku ran'dan fay da lan ma la rı nı ve kur tu lu şa er me le ri ni sağ lar. Ku ran

bü tün in san la ra gön de ril miş bir Kitap'tır, an cak yal nız ca Al lah'tan

kor kan, ahi ret gü nü ne iman eden mü min ler için bir hi da yet ve si -

le si olur. Bu ko nuy la il gi li ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Her üm met için de ken di ne fis le rin den on la rın üze ri -

ne bir şa hid ge tir di ği miz gün, se ni de on lar üze rin de

bir şa hid ola rak ge ti re ce ğiz. Biz Kitabı sa na, her şe yin

açık la yı cı sı, Müs lü man la ra bir hi da yet, bir rah met ve

bir müj de ola rak in dir dik. (Nahl Su re si, 89)

De ki: "İman eden le ri sağ lam laş tır mak, Müs lü man la -

ra bir müj de ve hi da yet ol mak üze re, onu (Ku ran'ı)

hak ola rak Rab bin den Ru hu'l-Ku düs in dir miş tir."

(Nahl Su re si, 102)

Bun lar hik met li Kitabın ayet le ri dir; muh sin olan la ra

bir hi da yet ve bir rah met tir. (Lok man Su re si, 2-3)
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Ey in san lar, Rab bi niz 'den si ze bir öğüt, si ne ler de ola -

na bir şi fa ve mü'min ler için bir hi da yet ve rah met

gel di. (Yu nus Su re si, 57)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi Ku ran tüm in san lık ale mi için bir

öğüt, sa kı nan ve muh sin olan Müs lü man lar için de bir hi da yet reh -

be ri dir. Bü yük İs lam mü te fek ki ri Be di üz za man Sa id Nur si de "Ku -

ran-ı Ha kim şu ur lu in san la ra imam dır, cin ve in san top lu lu ğu na mür -

şid dir, ehl-i ke ma le reh ber dir, ehl-i ha ki ka ta öğ ret men dir..."  (Söz ler, s.

185) söz le riy le Ku ran'ın sa lih kul lar için bir doğ ru luk reh be ri ol -

du ğu nu ifa de eder. 
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Ku ran, Al lah'ın tüm alem le re öğüt ola rak in dir di ği ve hük mü

kı ya me te ka dar ge çer li olan, eş siz hik met yük lü ki ta bı dır. An cak

sa mi mi ol ma yan ve Ku ran'a uy ma mak için kendince ba ha ne ler

ara yan ba zı in san lar, Ku ran'ın sa de ce bel li bir dö nem için ge çer li

ol du ğu ve yal nız ca Arap top lu mu na in di ril di ği yö nün de asıl sız bir

id di ada bu lu nur lar. Bu ne den le de ken di sığ akıl la rın ca Ku ran'ın

ba zı hü küm le ri ni uy gu la ma ya ge rek ol ma dı ğı nı söy ler ler. 

Oy sa Ku ran'ın hü küm le ri in di ril di ği gün den iti ba ren tüm za -

man lar ve tüm in san lar için ge çer li dir ve bu hü küm le rin ge çer li li -

ği kı ya me te ka dar de vam ede cek tir. Ku ran, in san la ra öğüt ve ri len

ve son suz ya şam la rı için on la rın uya rıl dı ğı ve doğ ru yo lun gös te -

ril di ği bir zi kir dir. Al lah'ın Ku ran'da, "Ve şüp he siz o (Ku ran),

se nin ve kav min için ger çek ten bir zi kir dir. Siz (on dan)

so ru la cak sı nız" (Zuh ruf Su re si, 44) aye tin de bil dir di ği gi bi in -

san lar ahi ret te Ku ran'da ya zı lı olan lar dan sor gu ya çe ki le cek ler dir. 

Ku ran, içer di ği üs tün hik met, geç miş ten ve ge le cek ten ver di -

ği ger çek bil gi ler, gaf le ti yok edi ci, in san lar da ki alış kan lık per de si -

ni kal dı ran üs lu bu ile ben zer siz  bir Kitap'tır. Ve Ku ran'ın bu et ki -
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si vah ye dil di ği gün den kı ya me te ka dar ya ra tıl mış ve ya ra tı la cak

olan tüm in san lar için ge çer li dir. (www.pismanolmadanonce.com)

Be di üz za man Sa id Nur si Ku ran'da bil di ri len hik met le rin, ge -

çer li lik le ri ni hiç bir za man kay bet me ye ce ği ni şu şe kil de ifa de eder:

Bin üç yüz el li se ne dir Ku ran-ı Ha kim, bü tün ger çek le ri ni ka inat

çar şı sın da açıp ser gi le di ği hal de; her kes, her mil let, her mem le ket

onun cev her le rin den, ger çek le rin den al mış tır ve alı yor lar. Hal bu ki

ne o alış kan lık, ne o bol luk, ne za man aşı mı, ne o bü yük de ği şik -

lik ler; onun kıy met tar ger çek le ri ne, onun gü zel üs lûp la rı na za rar

ve re me miş, ih ti yar lat ma mış, ku rut ma mış, kıy met ten dü şür me miş,

gü zel li ği ni sön dür me miş tir. Bu du rum tek ba şıy la bir mu ci ze dir.

(Söz ler, s. 433)

Ku ran'ın in san lar üze rin de ki et ki sin den de bah se den Be di üz -

za man, di ğer söz le rin de bu et ki yi şu şe kil de ifa de et mek te dir: 

Ku ran'ın en bü yük mu ci ze le rin den bi ri si de, genç lik ve ta ze li ği ni

mu ha fa za et me si dir. Ve o asır da in di ril miş gi bi, her as rın ih ti ya cı nı

kar şı la yan bir yö nü ol ma sı dır. (Söz ler, s. 750)

Ku ran-ı Ha kim, ha ki ki ilim le ri kap sa yan bir ki tab-ı mu kad des tir. Ve

bü tün asır lar da, in san la rın bü tün ta ba ka la rı na hi tab eden, eze li bir

hut be dir. (Kon fe rans, s. 11)

Ku ran, hak ve ha ki kat ve doğ ru luk ve hi da yet ve ha ri ka bir fe sa -

hat (doğ ru ve düz gün söy le yiş, açık ve gü zel ifa de li ko nuş ma) ol -

du ğun dan dır ki, usan dır mı yor, da ima genç li ği ni mu ha fa za et ti ği gi -

bi ta ze li ği ni, tat lı lı ğı nı da mu ha fa za edi yor. (Söz ler, s. 378) 

Be di üz za man, Ku ran'ın ben zer siz bir Kitap ol du ğu nu ve baş ka

hiç bir kay na ğın Ku ran'ın ye ri ni ala ma ya ca ğı nı da şöy le ifa de et miş tir:
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Çün kü bu ha ki kat nok ta sın da ka tiy yen Ku ran'ın mis li yok tur ve

ola maz ve hiç bir şey bu mu ci ze-i ek be rin (bü yük mu ci ze nin) ye ri -

ni tu ta maz. (İman ve Kü für Mu va ze ne le ri, s. 67-68)

... O üs lub her ke sin ho şu na git ti ği hal de kim se tak lit ede mi yor. Ge -

çen za man o üs lu bu ih ti yar lat mı yor, da ima genç ve ta ze dir. Öy le

mun ta zam bir ne sir (man zum ol ma yan söz ve ya zı) ve men sur

(ne sir ha lin de ki ya zı) na zım dır (sı ra, ter tip; ka fi ye li, ve zin li, söz) ki;

hem yü ce, hem tat lı dır. Hem ka hin ler ve gayb dan ha ber ve ren ler

ta ba ka sı na kar şı, ge le cek ten ver di ği ha ber ler le mu ci ze vi yö nü nü

gös te rir. Ve ehl-i ta rih ve in san lık ta ri hi alim ler ta ba ka sı na kar şı,

Ku ran'da ki ha ber ler ve geç miş te ki üm met le rin ile ri de ki du rum ve

olay la rı ve ka bir ve ahi re te da ir mu ci ze li ği ni gös te rir. Ve sos yo lo ji

alim le ri ve ehl-i si ya set ta ba ka sı na kar şı, Ku ran'ın mu kad des ku -

ral la rı az söz le çok şey an la tır. Evet o Ku ran'dan çı kan en bü yük

nur, o az söz le çok şey an lat ma nın sır rı. Çok ma na ya ge len kı sa

cüm le nin ha li gös te rir. Hem İla hi ilim ve ger çek le rin oluş ma sın da

meş gul olan ta ba ka ya kar şı, Ku ran'da ki İla hi kut sal ger çek ler de ki

sa na tı gös te rir ve ya sa na tın vü cu du nu his set ti rir. Ve ehl-i ta rî kat ve

ve li le re kar şı, Ku ran bir de niz gi bi da ima dal ga la nan ayet le ri nin es -

ra rın da ki mu ci ze si ni gös te rir ve bu nun gi bi... Kırk ta ba ka dan her

ta ba ka ya kar şı bir pen ce re açar, i'ca zı nı gös te rir. Hat tâ yal nız ku -

la ğı bu lu nan ve bir de re ce ma na an la yan avam ta ba ka sı na kar şı,

Ku ran'ın okun ma sıy la baş ka ki tap la ra ben ze me di ği ni, ku lak sa hi -

bi tas dik eder. (Mek tu bat, s. 181) 

Dün ya da ki her in sa nın bi rin ci de re ce den so rum lu lu ğu, Al lah'a

olan kul luk va zi fe si ni ye ri ne ge tir mek tir. Bu ise an cak Al lah'a sa -

mi mi bir kalp le iman edip, Ku ran'ı reh ber edin mek le müm kün dür.
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Her in san bu so rum lu lu ğu üze ri ne al ma lı ve kı ya me te ka dar ge -

çer li li ği ni ko ru ya cak olan Ku ran'a kuv vet le sa rıl ma lı dır. Al lah Haşr

Su re si'nde, Ku ran'ın ne ka dar üs tün bir Ki tap ol du ğu nu ve onu

reh ber edin me nin ne ka dar bü yük bir so rum lu luk ol du ğu nu şu ör -

nek le ifa de eder:

Şa yet Biz bu Ku ran'ı bir da ğın üze ri ne in dir miş ol say -

dık, an dol sun onu Al lah kor ku sun dan say gı ile baş eğ -

miş, par ça par ça ol muş gö rür dün. İş te Biz, bel ki dü -

şü nür ler di ye, in san la ra böy le ör nek ler ve ri riz. (Haşr

Su re si, 21)
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KU RAN 'FUR KAN'DIR;
DOĞ RU YU YAN LIŞ TAN AYI RIR

Al lah Ku ran ayet le riy le in san la ra öğüt ve ha tır lat ma lar da bu -

lun mak ta, on la ra en doğ ru olan hi da yet yo lu nu gös ter mek te dir.

Ku ran bir in sa nın, Al lah'ı ve İs lam ah la kı nı ta nı mak ve Al lah'ın ra -

zı ola ca ğı bir ha yat sür me nin yol la rı nı öğ ren mek için baş vu ra bi le -

ce ği en önemli kay nak, doğ ru ile yan lı şı bir bi rin den ayı ran mut lak

öl çü dür. Bu ne den le Ku ran'ın bir is mi de Fur kan, ya ni doğ -

ru yu yan lış tan ayı ran dır.

Dün ya da her in sa nın ken di ne öz gü bir inan cı, ulaş ma yı he def -

le di ği amaç la rı, olay la ra ba kış açı sı, dü şün ce le ri, de ğer le ri var dır.

He men her in sa nın doğ ru ve yan lış la rı fark lı dır. Bun la rın bir ço ğu

ise  in san la rın ki şi sel men fa at le ri ne gö re be lir len miş, ak la ve vic da -

na ay kı rı inanç lar, yar gı lar ve de ğer ler dir. Oy sa hak ve doğ ru olan

sa de ce Al lah'ın in san lar için bil dir di ği Ku ran'ın hü küm le ri dir.

Allah'ın Ba ka ra Su re si'nin 120. aye tin de de bil dir di ği gi bi "... Şüp -

he siz doğ ru yol, Al lah'ın (gös ter di ği) yo lu dur..." Do la yı sıy -

la in san la rın ken di akıl la rın dan üret tik le ri, ken di çı kar la rı nı he sap -

la ya rak tes pit et tik le ri yol lar ve amaç lar in san la rı doğ ru ola na ve

kur tu lu şa ulaş tır maz. İn san, dün ya da ki ya ra tı lış ama cı nı, bu amaç -
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la rı na ulaş ma sı için yap ma sı ge re ken le ri, ha ya tı bo yun ca gös ter -

me si ge re ken hal ve ta vır la rı, hu zur lu ve mut lu ol ma nın yol la rı nı,

ölüm ger çe ği ni ve ölüm den son ra ola cak la rı en doğ ru su ile Ku ran

ayet le rin den öğ re ne bi lir. 

Bir in sa nın Ku ran'dan is ti fa de ede bil me si ve Ku ran'ın reh ber -

li ğin de hi da yet bu la bil me si için, Ku ran'ı ge re ği gi bi oku ma sı ge re -

kir. Bir ayet te Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

Ken di le ri ne ver di ği miz Kitabı ge re ği gi bi oku yan lar,

iş te ona iman eden ler bun lar dır. Kim de onu in kar

eder se, ar tık on lar hüs ra na uğ ra yan la rın ta ken di le ri -

dir. (Ba ka ra Su re si, 121)

Ku ran'ın ge re ği gi bi okun ma sı ise, sa mi mi yet le, Al lah'tan kor -

kup sa kı na rak ve ayet le re sım sı kı sa rı la rak olur. Ku ran ayet le ri ni

yu ka rı da ki ayet te ta rif edil di ği gi bi oku yan lar, da ha en ba şın dan

Ku ran'da ya zı lan her hük me tes lim olur, Al lah'ın emir ve tav si ye -

le ri ni ti tiz lik le uy gu la ma ya ke sin ka rar ve rir ler. 

Bu ne den le, Ku ran'a uyan bir in san her du rum da ve kar şı laş -

tı ğı her olay da Ku ran'ın hü küm le ri nin ve Peygamber Efendimiz

(sav)'in uy gu la ma la rı nın reh ber li ğin de ka rar ve rir. Ku ran, Fur kan

özel li ği ile mü mi nin doğ ru yu yan lış tan ayır ma sı na ve en ha yır lı ka -

ra rı ver me si ne ve si le olur. Al lah'ın bir aye tin de de bil dir di ği gi bi

"... Şüp he siz, doğ ru luk (rüşd) sa pık lık tan apa çık ay rıl mış -

tır..." (Ba ka ra Su re si, 256) Bu ne den le iman eden bir in san Ku -

ran ah la kı ile ca hi li ye ha ya tı ara sın da or ta bir yol ara ma ya ça lış -

maz, ke sin ve emin ola rak sa de ce Ku ran'a, ya ni en doğ ru ola na

uyar. 

Harun Yahya (Adnan Oktar) 65



KURAN'I REHBER EDİNMEK

Al lah aye tle rin de mü min le re Ku ran'a sım sı kı tu tun ma la rı nı

şöy le bu yur mak ta dır:

Şu hal de, sa na vah ye di le ne sım sı kı-tu tun; çün kü sen

dos doğ ru bir yol üze rin de sin. Ve şüp he siz o (Ku ran),

se nin ve kav min için ger çek ten bir zi kir dir. Siz (on -

dan) so ru la cak sı nız. (Zuh ruf Su re si, 43-44)

Al lah'ın vah yin den uzak du rup in ka rı yol edi nen ler ise hem

dün ya ha ya tın da hem de ahi ret te sı kın tı ve aza bı seç miş ler dir.

Çün kü Al lah'ın Ku ran'da ya şan ma sı nı em ret ti ği ha yat, in san fıt ra -

tı na en uy gun ha yat tır. Bu ne den le de Ku ran hü küm le ri ne uy ma -

yan in san lar, ya ra tı lış la rı na uy gun olan bir ya şa mı terk et tik le ri için

hiç bir za man ger çek hu zur ve mut lu lu ğu el de ede mez ler. İn san la -

rın hem dün ya da hem de ahi ret te kur tu luş ve mut lu lu ğu el de ede -

bil me le ri için ger çek di ni ve Rab bi mi z'in buy ruk la rı nı Ku ran'dan

öğ ren me le ri ve Ku ran'a uy ma la rı ge re kir. Ni te kim Al lah Ku ran'da

in san la rı şöy le uyar mak ta dır;

On lar ha la ca hi li ye hük mü nü mü arı yor lar? Ke sin bil -

giy le ina nan bir top lu luk için hük mü, Al lah'tan da ha

gü zel olan kim dir? (Ma ide Su re si, 50)

Ken di le ri ne okun mak ta olan Kitabı sa na in dir me miz

on la ra yet mi yor mu? Şüp he siz, bun da iman eden bir

ka vim için ger çek ten bir rah met ve bir öğüt (zi kir)

var dır. (An ke but Su re si, 51)

Ku ran'a uyan bir in sa nın teş his le ri, yo rum la rı, çı ka rım la rı, çev -

re sin de ki in san la ra yap tı ğı tav si ye ler, kar şı laş tı ğı so run la ra ge tir di -
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ği çö züm ler Ku ran ayet le ri ne gö re dir. Bu ne den le de her za man

doğ ru dur, hak tır, akıl cı dır. 

Ku ran'a uy ma yan la rın ahi ret te ki du rum la rı ise ayet ler de şöy -

le ha ber ve ril miş tir:

Pe ki on lar, Al lah'ın di nin den baş ka bir din mi arı yor -

lar? Oy sa gök ler de ve yer de her ne var sa -is te se de,

is te me se de- O'na tes lim ol muş tur ve O'na dön dü rül -

mek te dir ler. (Al-i İm ran Su re si, 83)

Kim İs lam'dan baş ka bir din arar sa as la on dan ka bul

edil mez. O, ahi ret te de kay ba uğ ra yan lar dan dır.

(Al-i İm ran Su re si, 85)

Hiç şüp he siz din, Al lah Ka tın da İs lam'dır. Ki tap ve ri -

len ler, an cak ken di le ri ne ilim gel dik ten son ra, ara la -

rın da ki "kıs kanç lık ve hak ka baş kal dır ma" (bağy) yü -

zün den ay rı lı ğa düş tü ler. Kim Al lah'ın ayet le ri ni in kar

eder se, (bil sin ki) ger çek ten Al lah, he sa bı pek ça buk

gö ren dir. (Al-i İm ran Su re si, 19)

İş te bu ne den le in sa nın Ku ran dı şın da ki her tür lü ba tıl ina nış -

tan kur tul ma sı ve ken di ne sa de ce Ku ran ayet le ri ni ve Pey gam be -

ri mi z (sav)'in uy gu la ma la rı nı, söz le ri ni, hal ve tav rı nı ör nek al ma sı

ge re kir. Yok sa ahi ret te çok bü yük bir piş man lık ya şa ya cak, şid det -

li ce hen nem aza bıy la kar şı lık gö re cek tir. 
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KU RAN'DA HER ŞEY
AÇIK LAN MIŞ TIR

Al lah tüm in san la rın ka ran lık lar dan nu ra çık ma la rı için her ko -

nu nun açık la ma sı nı ve çö zü mü nü Ku ran'da bil dir miş tir. Nahl Su -

re si'nde Rab bi miz Ku ran için şöy le bu yur mak ta dır:

Biz Kitabı sa na, her şe yin açık la yı cı sı, Müs lü man la ra

bir hi da yet, bir rah met ve bir müj de ola rak in dir dik.

(Nahl Su re si, 89)

Enam Su re si'n de ise, "... Biz Kitap'ta hiç bir şe yi nok san

bı rak ma dık, son ra on lar Rab le ri ne top la na cak lar dır."

(Enam Su re si, 38) şek lin de bil di ril miş tir. Ku ran'da her şey en mü -

kem mel, en hik met li ve en öz lü şe kil de açık lan mış tır. Bu, Al lah'ın

kul la rı na olan rah me ti nin bir te cel li si dir. 

Al lah, ger çek ima nın şart la rı nı, in san la rın dün ya da ki ve ahi ret -

te ki ya şam la rı na iliş kin pek  çok ko nu yu, iman sa hi bi bir in sa nın na -

sıl bir ah la ka sa hip ol ma sı ge rek ti ği ni ve bir in sa na ha ya tı bo yun ca

yol gös te re cek bir çok ko nu yu biz le re Ku ran'da de tay lı ola rak bil -

dir mek te dir. Al lah ay rı ca, Ku ran va sı ta sıy la bi ze Ken di si' ni ta nı tır,

tüm ka ina tı yok tan var eden, alem ler den müs tağ ni, tüm ek sik lik -

ler den mü nez zeh, her şey den ha ber dar olan, giz li nin giz li si ni gö -

ren, işi ten ol du ğu nu bi ze ayet ler le açık lar. 
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Bu nun ya nı  sı ra Ku ran'da, in san la rın ni çin ve na sıl ya ra tıl dık la -

rı, na sıl bir ha yat sü rer ler se Al lah'ın rı za sı nı ka za na bi le cek le ri, iba -

det şe kil le ri, gü zel ah la kın ta ri fi, be densel ve ruh sal olarak sağ lık lı

ol ma nın yol la rı, zor an lar da ve bek len me dik du rum lar da alın ma sı

ge re ken ön lem ler, çe şit li in san ka rak ter le ri de tay lı ola rak açık lan -

mış tır. Ay rı ca bi lim sel ger çek le re işa ret eden ayet ler, gün lük ha ya -

ta ve top lum sal so run la ra da ir bil gi ler, kı ya met gü nü, cen net ve ce -

hen nem gi bi da ha pek  çok ko nu hak kın da bil gi ler ve ril miş tir. Ya ni

Ku ran'da bir in sa nın ya şa mı nın her anın da ge rek si nim du ya ca ğı te -

mel bil gi le rin tü mü mev cut tur. Ayet ler de şu şe kil de bil di ri lir:

Böy le ce Biz onu Arap ça bir Ku ran ola rak in dir dik ve

on da kor ku la cak şey le ri tür lü şe kil ler de açık la dık;

umu lur ki kor kup-sa kı nır lar ya da on lar için dü şün me

(ye te ne ği ni) oluş tu rur. (Ta ha Su re si, 113)

An dol sun, bu Ku ran'da her ör nek ten in san lar için çe -

şit li açık la ma lar da bu lun duk. İn san la rın ço ğu ise an -

cak in kar da ayak di ret ti ler. (İs ra Su re si, 89)

An dol sun, bu Ku ran'da in san lar için Biz her ör nek ten

çe şit li açık la ma lar da bu lun duk... (Kehf Su re si, 54)

Ku ran'da in sa na, Al lah'ın hü küm le ri ni ka yıt sız şart sız ka bul et -

me si, sa de ce Al lah'ı dost ve ve kil edin me si, ha yat ta ki tek ama cı -

nın Al lah'ın rı za sı, rah me ti ve cen ne ti ol ma sı ge rek ti ği bil di ri lir.

Ku ran ayet le rin de bil di ril di ği gi bi bir ha yat sü ren in san için tek öl -

çü Ku ran, iz le ne cek tek yol da Pey gam ber Efen di miz Hz. Mu ham -

med (sav)'in yo lu dur. Ku ran'da ger çek Müs lü man la rın her dö nem -

de için de ya şa dık la rı top lu mun ba tıl di nin den ko pup, ka tık sız ola -

rak Al lah'a ve O'nun emir le ri ne yö nel dik le rin den bah se di lir. Ör -
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ne ğin Ku ran'da, ya şa dık la rı top lu mun ba tıl di ni ni ka bul et me dik le -

ri için kı na nan ve ölüm teh di di al tın da ka la rak bir ma ğa ra ya sı ğı -

nan sa lih genç le rin du rum la rı Kehf kıs sa sın da ha ber ve ri lir. (Kehf

Su re si, 13-16) Ku ran'ın baş ka aye tle rin de de Hz. Yusuf (as)'ın ka -

tık sız ca Al lah'a ve O'nun emir le ri ne yö nel me si iman eden le re ör -

nek ola rak ve ri lir:  

... Doğ ru su ben, Al lah'a iman et me yen, ahi re ti de ta -

nı ma yan la rın ta ken di le ri olan bir top lu lu ğun di ni ni

terk et tim. Ata la rım İb ra him'in, İs hak'ın ve Ya kub'un

di ni ne uy dum. Al lah'a hiç bir şey le şirk koş ma mız bi -

zim için ola cak şey de ğil... (Yu suf Su re si, 37-38)

El bet te ki için de ya şa dı ğı top lu mun ba tıl di nin den ko pup ay rıl -

mak de mek, ma ne vi ola rak bu di nin men sup la rın dan kop mak an -

la mın da dır. Bir di ğer de yiş le on la rın Al lah'ın hak di ni olan İs lam'ın

dı şın da ki iba det şe kil le ri ni, inanç la rı nı, de ğer yar gı la rı nı, dü şün ce

ya pı la rı nı, ah lak an la yış la rı nı, ge le nek ve adet le ri ni, dav ra nış şe kil -

le ri ni, ko nuş ma üs lup la rı nı be nim se me me le ri, ken di le ri ne te mel

kay nak ola rak Allah'ın vahyini ve Allah'ın elçisinin hayatını ölçü

almalarıdır. (www.sonpeygamberhzmuhammed.com)

Al lah Ken di si 'ne kul luk eden le re din ola rak İs lam'ı se çip be -

ğen miş, baş vu ra cak la rı reh ber ola rak Ku ran'ı in dir miş, Peygamber

Efendimiz (sav)'in ha ya tı nı da ör nek kıl mış tır. Tek doğ ru ve hak

yol, Al lah'ın yo lu dur. Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği yol lar dı şın da -

ki tüm yol lar ba tıl dır, yan lış tır. Ve yal nız ca hu ra fe le re, bi dat la ra ve

zan la ra da ya lı dır. Do la yı sıy la in san an cak Ku ran ayet le ri ni ken di si -

ne tek öl çü ola rak al dı ğı, Al lah'ın buy ruk la rı nı ti tiz lik le ye ri ne ge -

tir di ği, her an O'nun rı za sı nı ka za na cak sa lih amel ler de bu lun du ğu

70



ve ken di si ne Peygamber Efendimiz (sav)'i ör nek al dı ğı tak dir de

Yüce Rabbimiz Al lah’ın Ka tın dan gü zel bir kar şı lık uma bi lir. 

Ku ran'da bil di ril di ği gi bi Al lah'ın söz le ri "tas ta mam dır" ve an -

cak Ku ran'ı ve Pey gam be ri mi z (sav)'in sün ne ti ni ken di si ne reh ber

edi nen bir in sa nın en doğ ru ve en ger çek bil gi le re ulaş ma sı müm -

kün dür. Al lah'tan baş ka bir "ha kem" ol ma dı ğı Ku ran'da şöy le ha -

ber ve ril miş tir:

Al lah'tan baş ka bir ha kem mi ara ya yım? Oy sa O, si ze

Kitabı açık lan mış ola rak in dir miş tir. Ken di le ri ne

Kitap ver dik le ri miz, bu nun ger çek ten Rab bin den hak

ola rak in di ril miş ol du ğu nu bil mek te dir ler. Şu hal de,

sa kın kuş ku ya ka pı lan lar dan ol ma. Rab bi nin sö zü,

doğ ru luk ba kı mın dan da, ada let ba kı mın dan da tas ta -

mam dır. O'nun söz le ri ni de ğiş ti re bi le cek yok tur. O,

işi ten dir, bi len dir. (Enam Su re si, 114-115)

Pey gam be ri miz Hz. Muhammed (sav) de kav mi ne, baş vu rul -

ma sı ge re ken tek kay na ğın Ku ran ol du ğu nu söy le miş tir. Pey gam -

be ri miz (sav) ba zı ha dis-i şe rif le rin de Müs lü man la ra şu öğüt ler de

bu lun muş tur:

"Kuran'a sımsıkı bağlı olunuz ve onu kılavuz ve rehber edinin. Zira

o, alemlerin Rabbinin kelamıdır. O'ndandır ve O'na döner. (Sizi de

O’na çeker.)" (Ramuz El-Ehadis, 2. cilt, s. 317, no. 10)  

Ve yi ne bu yur du: "Bu kalp ler de mir gi bi pas tu tar." "Ne ile pa sı çı -

ka rı lır ya Re sul lul lah?" de di ler. Bu yur du ki: "Kur'an-ı Ke rim oku -

mak la ve ölü mü ha tır la mak la" (Bey ha ki) Yi ne bu yur du: "Ben gi de -

rim ve si ze iki va iz bı ra kı rım, da ima si ze na si hat ve rir ler. Bi ri ko -
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nu şa rak söy ler, di ğe ri su sa rak: Ko nu şan va iz Ku ran-ı Ke rim'dir. Su -

san va iz ise ölüm dür."  (İmam-ı Ga za li, Kim ya-yı Sa adet, s. 141)

Al lah'tan baş ka İlah ol ma dı ğı na ve Be nim O'nun el çi si ol du ğu ma

şe ha det edi yor su nuz de ğil mi? Öy le ise müj de ler ol sun. Bu Ku ran

öy le bir ip lik ki, bir ucu Al lah'ın elin de, bir ucu da si zin eli niz de dir.

Ona ya pı şı nız. On dan son ra da la let ve teh li ke ye as la düş mez si niz.

(Ra muz El-Eha dis, 1. Cilt, s. 7, no.4)
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KU RAN AH LA KI NI YA ŞA MAK
ÇOK KO LAY DIR

Ön ce ki bö lüm ler de de be lir til di ği gi bi, Al lah Ku ran'ı in san la ra

açık la yı cı bir reh ber ola rak gön der miş, onun la en ko lay ve en gü -

zel ya şam tar zı nı bil dir miş tir. Ku ran ayet le ri okun du ğun da İs lam

di ni nin ge rek tir di ği uy gu la ma la rın son de re ce ko lay ol du ğu gö rü -

lür. Bu müj de biz le re, "... Al lah si ze ko lay lık di ler, zor luk di -

le mez..." (Ba ka ra Su re si, 185) aye tiy le ha ber ve ril miş tir. 

Ku ran, her yaş tan ve her kül tür den in sa nın an la ya bi le ce ği,

apa çık bir öğüt tür. An cak ön ce ki bö lüm ler de de bah se dil di ği gi bi,

ba zı ki şi ler di ni, kay na ğın dan öğ ren mek ye ri ne çev re le rin den duy -

duk la rı ya lan yan lış bil gi le re iti bar eder, di ni ya şa ma nın zor ol du -

ğu ya nıl gı sı na ka pı lır lar. Bu asıl sız ka na atin en bü yük ne den le rin -

den bi ri bil gi siz lik tir. 

Gü nü müz de in san la rın bir bö lü mü Ku ran ayet le rin de bil di ri -

len ger çek ler den, ahi ret ha ya tı nın var lı ğın dan, son suz ce hen nem

aza bın dan, eş siz cen net ni met le rin den ve Rab bi mi z'in çe şit li ko nu -

lar da ki öğüt ve tav si ye le rin den ha ber siz bir ha yat sür mek te dir ler.

Oy sa Ku ran, in san la rın oku ma la rı, için de ki hik met le ri ve ha ya tın

asıl ama cı nı öğ ren me le ri için in di ril miş tir. Ku ran'da Pey gam be ri -
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mi z (sav)'e, "Ve Ku ran'ı oku mak la da (em ro lun dum)."

(Neml Su re si, 92) de me si bil di ril miş tir. 

Ku ran'ı oku mak ve her za man Ku ran'a uy mak, bir Müs lü ma -

nın en önem li so rum lu luk la rın dan bi ri dir. Ku ran'ı kav rat mak

Allah'ın elin de dir ve an cak Al lah'ın hi da yet ver di ği ki şi ler Ku ran

ayet le ri ni ger çek ma na sıy la an la ya bi lir ler. Al lah, gö nül den Ken di -

si' ne yö ne lip dö nen, sa mi mi kul la rı na hi da yet na sip ede ce ği ni de

bil dir miş tir. (www.Allahianmak.com)

İn san la rın Ku ran ayet le ri ni an la ya ma ya cak la rı şek lin de bir ya -

lan la or ta ya çı kan lar ise, pek çok in sa nın Ku ran'ı oku yup, Al lah'a

yö nel me si ne, Ku ran ah la kı na gö re ya şa ma sı na en gel ol ma yı amaç -

la mak ta dır lar. Oy sa Al lah ayet le ri nin son de re ce açık ve an la şı lır

ol du ğu nu Ku ran'ın pek çok ye rin de be lirt mek te dir: 

An dol sun Biz sa na apa çık ayet ler in dir dik. Bun la rı fa -

sık lar dan baş ka sı in kar et mez. (Ba ka ra Su re si, 99)

Ey in san lar Rabbiniz'den si ze 'ke sin bir ka nıt (bur -

han)' gel di ve si ze apa çık bir nur (Ku ran) in dir dik.

(Ni sa Su re si, 174) 

Al lah'ın in san lar için se çip be ğen di ği Ku ran çok açık ve an la şı -

lır ol ma sı nın ya nı sı ra, Ku ran ayet le rin de ki hü küm ve uy gu la ma lar

da son de re ce ko lay dır. Al lah aye tler de Ku ran için şöy le bu yur -

mak ta dır:

Biz sa na bu Ku ran'ı güç lük çek men için in dir me dik.

'İçi tit re ye rek kor ku du yan la ra' an cak öğüt le-ha tır lat -

ma (ol sun di ye in dir dik). (Ta ha Su re si, 2-3)

Ku ran ah la kı in sa nın fıt ra tı na uy gun olan tek ya şam şek li dir.
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İn sa nı yok tan var eden Al lah, onun ne le re ih ti yaç du ya ca ğı nı, han -

gi iba det le ri uy gu la ma ya güç ye ti re bi le ce ği ni, na sıl sağ lık lı, hu zur lu

ve mut lu ola ca ğı nı en iyi bi len dir. Bu ne den le Al lah bir aye tin de

hiç kim se ye gü cü nün üze rin de bir so rum lu luk ve ril me ye ce ği ni bil -

dir mek te dir:

Al lah, hiç kim se ye güç ye ti re ce ğin den baş ka sı nı yük -

le mez. (Ki şi nin nef si nin) Ka zan dı ğı le hi ne, ka zan dır -

dık la rı aley hi ne dir. "Rab bi miz, unut tuk la rı mız dan ve -

ya ya nıl dık la rı mız dan do la yı bi zi so rum lu tut ma. Rab -

bi miz, bi ze, biz den ön ce ki le re yük le di ğin gi bi ağır yük

yük le me. Rab bi miz, ken di si ne güç ye ti re me ye ce ği -

miz şe yi bi ze ta şıt ma. Bi zi af fet. Bi zi ba ğış la. Bi zi esir -

ge, Sen bi zim mev la mız sın. Ka fir ler top lu lu ğu na kar -

şı bi ze yar dım et." (Ba ka ra Su re si, 286)

Al lah, son suz mer ha me ti ve şef ka ti ile in san la rın en ra hat ede -

cek le ri, en hu zur lu ve en gü zel ha yat bi çi mi ni Ku ran'da bü tün de -

tay la rı ile ta rif et miş tir. Ör ne ğin in san, ya ra tı lı şı ge re ği sev gi den,

say gı dan, şef kat ve mer ha met ten hoş la nır. Hep ken di si ne bu şe -

kil de dav ra nıl ma sı nı is ter. Zu lüm den, ah lak sız lık lar dan, kö tü lük -

ler den sa kı nır ve bun la ra ma ruz kal mak is te mez ve ru hun da böy -

le bir his duy ma sı Al lah'ın di le me si ile olur. 

Al lah in san la rı bu fıt rat üze rin de ya rat mış tır. Do la yı sıy la İs lam

ah la kı na uy gun bir ya şam in sa nın her yö nüy le zevk ala ca ğı, hoş nut

ola ca ğı bir ya şam dır. Al lah bu ger çe ği Rum Su re si'nde şöy le bil dir -

miş tir:

Öy ley se sen yü zü nü Al lah'ı bir le yen (bir ha nif) ola rak

di ne, Al lah'ın o fıt ra tı na çe vir; ki in san la rı bu nun üze -
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ri ne ya rat mış tır. Al lah'ın ya ra tı şı için hiç bir de ğiş tir -

me yok tur. İş te dim dik ayak ta du ran din (bu dur). An -

cak in san la rın ço ğu bil mez ler. (Rum Su re si, 30)

Ku ran'da ta rif edi len di nin in san için her açı dan son de re ce

ko lay ol du ğu di ğer ba zı ayet ler de şöy le bil di ril mek te dir:

... Al lah, si ze ko lay lık di ler, zor luk di le mez...  (Ba ka ra

Su re si,185)

Kim iman eder ve sa lih amel ler de bu lu nur sa, onun

için gü zel bir kar şı lık var dır. Ona buy ru ğu muz dan ko -

lay ola nı nı söy le ye ce ğiz. (Kehf Su re si, 88)

An dol sun Biz Ku ran'ı zikr (öğüt alıp dü şün mek) için

ko lay laş tır dık... (Ka mer Su re si, 17)

... O, siz le ri seç miş ve din ko nu sun da si ze bir güç lük

yük le me miş tir, ata nız İb ra him'in di ni(nde ol du ğu gi -

bi)... (Hac Su re si, 78)

Ay rı ca Pey gam be ri mi z (sav)'in sün ne ti nin önem li özel lik le rin -

den bi ri de, son de re ce ko lay uy gu la na bi lir ol ma sı dır. Ku ran'ı ken -

di si ne reh ber edi nen Re su lul lah (sav) kav mi ne "Ko lay laş tı rı nız, zor -

laş tır ma yı nız. Müj de le yi niz, nef ret et tir me yi niz" (Ra muz el-Ha dis, 2.

cilt, s. 510) di ye öğüt te bu lun muş tur. 

Din ahlakını yaşamayı, özün de ol du ğu gi bi ko lay ola rak gös ter -

mek, in san la rın kalp le ri ni Ku ran'a ve İs lam ah la kı na ısın dır mak, in -

san la ra Ku ran'ı ve Peygamber Efendimiz (sav)'in sün ne ti ni öğ re tip

ha yat la rı nın tek yol gös te ri ci si ha li ne ge tir mek her Müs lü ma nın

önem li bir so rum lu lu ğu dur.
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KU RAN'A UY MAK
İN SAN LA RIN ÜZE RİN DE Kİ

YÜK LE Rİ KAL DI RIR

İn san Al lah'ın di le me siy le dün ya ya ge len, O'nun ver di ği sağ lık

ile ge li şip bü yü yen, ha ya tı nın her anın da O'nun ko ru ma sı na muh -

taç olan bir var lık tır. İn sa nın dün ya ha ya tın da ki tek dost ve yar -

dım cı sı, ye ga ne yol gös te ri ci si, da ima di ri olan ve her şe yi ya ra tan

Al lah'tır. Dün ya üze rin de ki tüm in san la rın Al lah'a muh taç ol duk -

la rı bir ayet te şöy le bil di ril mek te dir:

Ey in san lar, siz Al lah'a (kar şı fa kir olan) muh taç lar sı -

nız; Al lah ise, Ğa niy (hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır,

Ha mid (övül me ye la yık)tır. (Fa tır Su re si, 15)

Kuran tüm kainatın ve canlı cansız bütün varlıkların yaratıcısı

olan Allah'tan insanlara bir rahmet olarak gönderilmiştir. Ancak

bazı insanlar Kuran ahlakını yaşamamalarına bahane olarak kendi-

lerince türlü açıklamalarda bulunurlar. Bunlardan biri de din ahla-

kını yaşamanın, kendilerine sözde kısıtlama getireceği ve diledik-

leri gibi yaşamalarını engelleyeceği kanaatidir. Oy sa bu çok bü yük

bir ya nıl gı dır. Tam ter si ne din ah la kı nın ya şan ma dı ğı or tam lar da

in san lar çok bü yük sı kın tı lar la, zor luk lar la, kı sıt la ma lar la kar şı kar -
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şı ya ka lır lar ken, Ku ran ah la kı in san la ra çok ra hat, hu zur lu ve gü -

ven do lu bir ya şam su nar. Ku ran, in san la rın bir bir le ri üze rin de

kur duk la rı ağır bas kı la rı, ka tı ku ral la rı kı ran, tüm ge rek siz pren sip -

le ri or ta dan kal dı ran, on la rı sı kın tı lar dan kur ta ra rak hu zur içe ri -

sin de ya şa ma la rı nı sağ la yan bir rah met tir. 

Ni te kim Al lah, el çi nin Ku ran'ı teb liğ ede rek in san la rın üzer le -

rin de ki ağır yük le ri, zin cir le ri kal dır dı ğı nı, onun bu çağ rı la rı na ica -

bet eden le rin, ona des tek olup sa vu nan la rın, yar dım eden le rin ve

Ku ran ayet le rin de gös te ri len yo lu iz le yen le rin kur tu lu şa ere cek -

le ri ni, ya ni hu zu ra, mut lu lu ğa ve ni met le re ka vu şa cak la rı nı şöy le

bil di rir:

On lar ki, yan la rın da ki Tev rat'ta ve İn cil'de (ge le ce ği)

ya zı lı bu la cak la rı üm mi ha ber ge ti ri ci (Ne bi) olan el -

çi ye (Re sul) uyar lar; o, on la ra ma ru fu (iyi li ği) em re di -

yor, mün ke ri (kö tü lü ğü) ya sak lı yor, te miz şey le ri he -

lal, mur dar şey le ri ha ram kı lı yor ve on la rın ağır yük -

le ri ni, üzer le rin de ki zin cir le ri in di ri yor. Ona ina nan -

lar, des tek olup sa vu nan lar, yar dım eden ler ve onun -

la bir lik te in di ri len nu ru iz le yen ler; iş te kur tu lu şa

eren ler bun lar dır. (Araf Su re si, 157)

Bu na kar şı lık Ku ran ah la kı nı ya şa ma yan top lum lar da ge rek siz

bir ta kım ka tı ku ral lar la in san la rın ha yat la rı zor laş tı rı lır, pek  çok

so run çö züm süz ka lır. İn san lar ken di pren sip ve ba kış açı la rı na gö -

re ye ni ku ral lar ve ya sak lar ge ti rir, kı sıt la ma lar la ki şi ler üze rin de

ge rek siz bir bas kı oluş tu rur lar. Ör ne ğin he lal olan ki mi yi ye cek le -

ri ya sak la ya bi lir, he lal olan ba zı dav ra nış la ra kı sıt la ma ge ti re bi lir -

ler. Her top lu mun ken di kül tür ve çı kar la rı na gö re oluş tur du ğu,
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di le ge ti ril me yen ama her ke sin bil di ği bu tarz yanlış kurallar, uygu-

lamalar vardır. 

Her şey den ön ce söz konusu toplumlarda her in san, ken di si ni

di ğer in san la ra is pat la ma, üs tün özel lik le re sa hip miş gi bi gös ter me

ça ba sı için de olur. Do la yı sıy la in san lar top lu mun ge tir di ği bas kı cı

ku ral lar ve kı sıt la ma lar ne de niy le ra hat ça gü le mez, ko nu şa maz,

için den ge çe ni di le di ği gi bi söy le ye mez, di le di ği gi bi dav ra na maz

ha le ge lir, ayıp lan mak tan, kı nan mak tan, gı yap la rın da de di ko du la rı -

nın ya pıl ma sın dan kor kar ha le ge lir ler. 

Bu in san la rın, Al lah'ı ta nı ma dık la rı, O'na gü ve nip tes lim ol ma -

dık la rı ve Ku ran ah la kı nı ya şa ma dık la rı için çok çe şit li kor ku la rı

olur. Ör ne ğin ge le cek le ri ni ga ran ti al tı na ala ma mak tan, yal nız kal -

mak tan, ço cuk la rı nın sağ lı ğı na bir za rar gel me sin den, mal ve mülk

kay bı na uğ ra mak tan, iş le rin de ba şa rı lı ola ma mak tan, iyi bir eği tim

ala ma mak tan ve iyi bir ev li lik ya pa ma mak tan, yaş lan mak tan, ka za

ge çir mek ten, sa kat lan mak tan, öl mek ten ve da ha pek  çok şey den

kor ku du yar lar. Bu ko nu lar da cid di ola rak kay gı la nır ve en di şe

eder ler. El bet te ki Ku ran ah la kı ya şan ma dı ğın da bu tür kor ku la rın

ya şan ma sı ka çı nıl maz dır. Çün kü din ah la kın dan uzak bir ya şam sü -

ren in san lar her şe yin Al lah'ın di le me si ile ger çek leş ti ği ni ve bir ka -

der üze ri ne ya ra tıl dı ğı nı bil mez ler. Kar şı laş tık la rı iyi ya da kö tü gi -

bi gö rü nen her ola yın bir de ne me ola rak ya ra tıl dı ğı nı, in san la ra

rız kı ve re nin, tüm ni met le rin ve gü zel lik le rin ger çek sa hi bi nin

Allah ol du ğu nu dü şün mez ler. Bu ne den le de böy le in san la rın bi -

ra ra da bu lun du ğu top lum lar da sü rek li bir ger gin lik, kar ga şa, ka os,

hu zur suz luk, mut suz luk ve gü ven siz lik ha kim dir.

Ku ran ah la kı nın ya şan dı ğı bir top lum da bu gi bi olum suz luk la -
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rın ol ma ma sı nın ne de ni Müs lü man la rın gü zel ah lak la rı dır. On lar

te vek kül lü, sa bır lı, şef kat li, mer ha met li, sev gi do lu, te va zu sa hi bi,

yu mu şak huy lu ve ka na at kar in san lar dır. Al lah'ın ta rif et ti ği di ni

ya şa ma nın hu zu ru ve ra ha tı için de dir ler. Ku ran'da em re dil di ği gi -

bi Al lah'tan baş ka sın dan kork maz lar. Al lah'ın rı za sı nı her şe yin

üze rin de gö rür ler. Ve ri len her ni me tin ve gü zel li ğin Al lah'ın bir

faz lı ol du ğu nu, her ek sik li ğin ve yok lu ğun ise Al lah'tan gü zel bir

de ne me ol du ğu nu bi lir ler. İyi ya da kö tü ola rak bil dik le ri hiç bir

olay kar şı sın da iti dal le ri ni yi tir mez, kıs kanç lık ve kor ku ya şa maz -

lar, bir zor luk ya da sı kın tı anın da fev ri tep ki ler ver mez ler. 

Kuran'da haram ve helaller açık bir dil ile anlatılmış, Allah'ın

razı olacağı ahlak ise tüm detayları ile tarif edilmiştir. Bu nedenle

de müminlerin hayatlarında Kuran'da tarif edilenlerin ve Peygam-

berimiz (sav)'in uygulamalarının dışında hiçbir kuralın yeri yoktur.

Kuran'da, insanların yaratılışına uygun, onlara huzur ve güvenlik

sağlayacak, vicdanlarının rahat olmasına vesile olacak hükümler

getirilir. Peygamberimiz (sav)'in hayatı da bu hükümlerin nasıl

uygulanacağı konusunda en güzel örnektir. Allah, insanların üzer-

lerindeki ağır yükleri hafifletmek istediğini ayetlerinde şöyle bil-

dirmiştir:

Al lah, si ze açık la ya rak an lat mak, si zi siz den ön ce ki le -

rin sün ne ti ne ilet mek ve tev be le ri ni zi ka bul et mek is -

ter. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. Al lah,

tev be le ri ni zi ka bul et mek is ter; şeh vet le ri ar dın ca gi -

den ler ise, si zin bü yük bir sap ma ile sap ma nı zı is ter ler.

Al lah (ağır yük le ri) siz den ha fif let mek is ter: (Çün kü)

in san za yıf ola rak ya ra tıl mış tır. (Ni sa Su re si, 26-28) 

80



Be di üz za man Sa id Nur si de Ku ran'a uyan ve Al lah'ın em ret ti -

ği ima nı ya şa yan in san la rın dün ya ya şam la rın da iken ma ne vi bir

cen ne ti ya şa ya cak la rı nı şöy le an lat mak ta dır: 

İş te bu in san âle mi ni bu ka ran lık lar için de gör dü ğüm an da, kalb ve

ruh ve ak lım la be ra ber bü tün ma ne vi duy gu la rım, bel ki bü tün vü -

cu du mun tüm zer re le ri fer yat ile ağ la ma ğa ha zır iken, bir den Ku -

ran'dan ge len nur ve iman kuv ve ti o sap kın lık göz lü ğü nü kır dı, ka -

fa ma bir göz ver di. Gör düm ki: Ce nab-ı Hakk'ın Âdil is mi Ha kîm

(İş ve emir le ri hik met li ve yan lış sız olan) bur cun da, Rah man is mi

Ke rim (Her şe yin iyi si fay da lı sı. Şe ref li ve iz zet li. Muh te rem, Cö -

mert, Mu sa ma ha kar) bur cun da, Ra hîm (Rah met edi ci, Mer ha met

eden) is mi Ga fur (Çok Mağ fi ret ve Mer ha met eden, suç la rı en çok

Af fe den) bur cun da ya ni ma na sın da, Bâ is (Gön de ren, Se bep olan,

İcab et ti ren. Ye ni den Ya ra tan. Ölü le ri tek rar Di ril ten. Pey gam ber

Gön de ren) is mi Vâ ris (Mi ras çı) bur cun da, Muh yî (Di ril ten) is mi

Muh sin (İh san Eden, İyi lik Eden) bur cun da, Rab is mi Mâ lik (Sa hib.

Ma lı Elin de Bu lun du ran) bur cun da bi rer gü neş gi bi doğ du lar. O ka -

ran lık lı ve için de çok âlem ler bu lu nan in san âle mi nin tü mü nü bir -

den ışık lan dır dı lar, şen len dir di ler. Ce hen ne mî du rum la rı da ğı tıp,

nu ra nî âhi ret âle min den pen ce re ler açıp o pe ri şan in san dün ya sı -

na nur lar serp ti ler. Ka ina tın çok ufak par ça la rı ade din ce, "Al lah'a

ham d ol sun, Al lah'a şü kür" de dim. Ve ay nel ya kîn (göz ile gö rür de -

re ce de gö re rek, mü şa ha de ede rek bil mek) gör düm ki; iman da ma -

ne vî bir cen net ve sap kın lık ta ma ne vî bir ce hen nem bu dün ya da

da var dır, sağ lam ve ka ti ola rak bil dim. (İman ve Kü für Mu va ze -

ne le ri, s. 9)

Allah, insanları din ahlakına uygun olmayan bir sistemde asla
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huzur bulamayacakları şekilde yaratmıştır. Ahirette ise müminler-

le inkar edenler arasındaki bu fark çok daha keskinleşir. Kuran'a

uymayan insanlar hesap gününde mutsuz iken, iman edenler tarif

edilmez bir mutluluk içindedirler:

(Kı ya me tin) Ge le ce ği gün de, O'nun iz ni ol mak sı zın,

hiç kim se söz söy le ye mez. Ar tık on lar dan ki mi 'bed -

baht ve mut suz', (ki mi de) mut lu ve bah ti yar dır.

(Hud Su re si, 105)
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AL LAH KU RAN'LA İN SAN LA RI
UYA RIP KOR KU TUR

Ku ran'ın en önem li özel lik le rin den bi ri de in san la rı son suz ce -

hen nem aza bı na kar şı uya ran ayet ler içer me si dir. Uya rı lan in san -

lar ar tık doğ ru ile yan lı şın, iyi ile kö tü nün ne ol du ğu nu tam ola rak

öğ ren miş olur ve ahi ret te de bu bil gi le rin den so rum lu tu tu lur lar.

Al lah Ku ran'ın bu "uya rıp-kor ku tu cu" özel li ği ni ayet ler de şöy le

bil dir mek te dir:

Dos doğ ru (bir Ki tap’ tır) ki, Ken di Ka tın dan şid det li

bir azap la uya rıp-kor kut mak ve sa lih amel ler de bu lu -

nan mü'min le re müj de ver mek için (onu in dir di); şüp -

he siz on la ra gü zel bir ecir var dır. (Kehf Su re si, 2)

Biz bu nu (Ku ran'ı) se nin di lin le ko lay laş tır dık, tak va

sa hip le ri ne müj de ver men ve di re nen bir kav mi uya -

rıp-kor kut man için. (Mer yem Su re si, 97)

Pey gam be ri miz (sav) de, "... Si zi -ve ki me ula şır sa- ken di -

siy le uyar mam için ba na şu Ku ran vah ye dil di..." (Enam Su -

re si, 19) aye tiy le de bil di ril di ği gi bi ula şa bil di ği her ke si Ku ran'la

uyar ma so rum lu lu ğu nu üst len miş tir. Al lah bir baş ka ayet te de,

Pey gam be ri mi z (sav)'e in san la rı uyar ma sı için Ku ran'ı vah yet ti ği ni

şöy le bil dir mek te dir:
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İş te Biz sa na böy le Arap ça bir Ku ran vah yet tik; şe hir -

le rin ana sı (olan Mek ke hal kı)nı ve çev re sin de olan la -

rı uyar man için ve ken di sin de şüp he ol ma yan top lan -

ma gü nü nü (ha ber ve rip on la rı) uyar man için de. (O

gün on la rın) Bir bö lü mü cen net te, bir bö lü mü çıl gın -

ca ya nan ate şin içe ri sin de dir ler. (Şu ra Su re si, 7)

Ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi, Al lah Ku ran'da ölüm anı nı, me -

lek le rin in san la rın can la rı nı na sıl ala ca ğı nı, in san la rın na sıl haş re di -

le cek le ri ni, kı ya met gü nü nün na sıl ger çek le şe ce ği ni, her in sa nın o

gün gö rüp ya şa ya cak la rı nı, he sap gü nü nü, sor gu la ma nın na sıl ola -

ca ğı nı, sor gu la ma so nun da in san la rın na sıl bö lük bö lük cen net ve

ce hen ne me sev ke di le cek le ri ni, ce hen nem de ki son suz aza bın na sıl

ola ca ğı nı, in san la rın ne tür acı ve ız dı rap lar için de ola cak la rı nı,

mad di ve ma ne vi yön den son su za ka dar na sıl kor kunç bir azap ya -

şa ya cak la rı nı, cen net te ki son suz gü zel lik te ki ni met le ri de tay lı ola -

rak an lat mak ta ve bun lar la in san la rı ahi ret gü nü ne kar şı uyar mak -

ta dır. (www.Kurandacennet.com)

Hat ta bir çok ayet te ce hen nem de ki in san la rın ken di ara la rın -

da ki ko nuş ma la rı ak ta rıl mak ta, ce hen nem de na sıl bir or tam ve

sos yal bir ya şan tı ola ca ğı, in san la rın tüm ız dı rap la rı na rağ men ha -

la na sıl çe ki şip kav ga et me ye de vam ede cek le ri be lir til mek te dir.

Ör ne ğin ba zı ayet ler de ce hen nem eh li nin ko nuş ma la rı şöy le ha -

ber ve ri lir:

Aza bın ken di le ri ne ge le ce ği gün (ile) in san la rı uya rıp-

kor kut ki, (o gün) zul me den ler, şöy le di ye cek ler: "Bi -

zi ya kın bir sü re ye ka dar er te le ki, Se nin çağ rı na ce -

vap ve re lim ve el çi le re uya lım." Oy sa da ha ön ce, ken -
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di niz için hiç ze val yok tur di ye and içen ler, siz ler de -

ğil miy di niz? (İb ra him Su re si, 44)

(Al lah bu yu rur:) "Be nim hu zu rum da çe ki şip-dur ma -

yın. Ben si ze da ha ön ce 'ke sin bir uya rı' gön der miş -

tim." "Hu zu rum da söz de ği şik li ğe uğ ra tıl maz ve Ben

kul la ra zul me di ci de ği lim." O gün ce hen ne me di ye ce -

ğiz: "Dol dun mu?" O da: "Da ha faz la sı var mı?" di ye -

cek. (Kaf Su re si, 28-30)

İn kâr eden ler de di ki: "Biz, ke sin ola rak, ne bu Ku -

ran'a ina nı rız, ne on dan ön ce ki (in di ri le)ne." Sen o

zul me den le ri Rab le ri hu zu run da tu tuk lan mış ola rak

gör sen; sö zü (suç la ma la rı) bir bir le ri ne kar şı evi rip-

çe vi rir (bir bir le ri ne yö nel tir ler). Za'fa uğ ra tı lan (müs -

taz'af)lar bü yük lük tas la yan la ra der ler ki: "Eğer siz ler

ol ma say dı nız, ger çek ten biz ler mü'min (kim se)ler

olur duk." (Se be Su re si, 31)

Ku ran ile uya rı lıp kor ku tul muş, an cak yüz çe vir miş olan in san -

la ra azap gel di ği va kit ar tık ne ya par lar sa yap sın lar bir kur tu luş yo -

lu ol ma ya cak tır. Ölüm me lek le ri ni gör dük le rin de tev be et me le ri,

iç le ri ni ya kıp ka vu ran bir piş man lık duy ma la rı da on la ra bir fay da

sağ la ma ya cak tır. Çün kü bu in san la ra dün ya ha ya tın da uya rı cı lar

gel miş tir, an cak on lar in kar yo lu nu ter cih et miş ler dir. Al lah Ku -

ran'da şöy le bil di rir:

İçin de on lar (şöy le) çığ lık atar lar: "Rab bi miz, bi zi çı -

kar, yap tı ğı mız dan baş ka sa lih bir amel de bu lu na lım."

Si ze or da (dün ya da), öğüt ala bi le cek ola nın öğüt ala -

bi le ce ği ka dar ömür ver me dik mi? Si ze uya ran da gel -
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miş ti. Öy ley se (aza bı) ta dın; ar tık za lim ler için bir

yar dım cı yok tur. (Fa tır Su re si, 37)

Al lah'ın dün ya ha ya tın da be lir le di ği bu sü re içe ri sin de her an -

la rı nı Al lah'ın rı za sı na ve rah me ti ne uy gun ola rak, vic dan la rı nı kul -

la na rak ya şa yan mü min ler ise son suz ahi ret ha yat la rın da cen net le

ödül len di ri lir ler. Ölüm me lek le ri ile kar şı laş ma la rı nın ar dın dan

can la rı gü zel lik le çe ki lip alı nan mü min le rin bö lük bö lük cen ne te

sevk edi le cek le ri ve cen net bek çi le ri ta ra fın dan ne şe kil de kar şı la -

na cak la rı ayet ler de şöy le ha ber ve ril miş tir:

Adn cen net le ri; ona gi rer ler, onun al tın dan ır mak lar

akar, için de on la rın her di le dik le ri şey var dır. İş te

Allah, tak va sa hip le ri ni böy le ödül len di rir. Ki me lek -

ler, gü zel lik le can la rı nı al dık la rın da: "Se lam si ze" der -

ler. "Yap tık la rı nı za kar şı lık ol mak üze re cen ne te gi -

rin." (Nahl Su re si, 31-32)

Al lah'ın, onur lu, üs tün bir ma ka ma yö nel tip-ilet miş ol du ğu mü -

min le rin cen net te ki ko nuş ma la rı da Ku ran'da ay rın tı la rıy la an la tıl -

mış tır. Hep gü zel lik, hoş nut luk, sev gi, hu zur ve iyi lik üze ri ne olan

ko nuş ma la rın da mü min ler Al lah'ın şa nı nı yü cel tir ler. Bu konuşma-

lardan ayetlerde haber verilen bazı örnekler şu şekildedir:

Der ler ki: "Biz den hüz nü gi de rip yok eden Al lah'a

ham dol sun; şüp he siz Rab bi miz, ger çek ten ba ğış la -

yan dır, şük rü ka bul eden dir. Ki O, bi zi Ken di faz lın -

dan (ebe di ola rak) ka lı na cak bir yur da yer leş tir di; bu -

ra da bi ze bir yor gun luk do kun maz ve bu ra da bi ze bir

bık kın lık da do kun maz." (Fa tır Su re si, 34-35)
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... Bi ze olan va'din de sa dık ka lan ve bi zi bu ye re mi -

ras çı kı lan Al lah'a hamd ol sun ki, cen net ten di le di ği -

miz yer de ko nak la ya bi li riz. Sa lih amel ler de bu lu nan -

la rın ec ri ne gü zel dir. (Zü mer Su re si, 74)

... Biz doğ ru su da ha ön ce, ai le miz (ya kın ak ra ba la rı -

mız) için de en di şe edip-kor kar dık. Şim di Al lah, bi ze

lü tuf ta bu lun du ve 'hüc re le re ka dar iş le yen ka vu ru cu'

azap tan ko ru du. Şüp he siz, biz bun dan ön ce O'na dua

(kul luk) eder dik. Ger çek ten O, iyi li ği bol, esir ge me si

çok ola nın ta Ken di si 'dir. (Tur Su re si, 26-28) 

Bu ayet ler de de gör dü ğü müz gi bi, mü min ler, ulaş tık la rı bu

mut lu so nun an cak Al lah'ın di le me siy le ve rah me tiy le ol du ğu nun

bi lin cin de dir ler. Ve an la mış lar dır ki, eğer Al lah'ın üzer le rin de ki

son suz lüt fu ve ko ru ma sı ol ma say dı, ken di le ri de ko lay lık la yol dan

sa pa bi lir ler di. İş te bun la rın bi lin ci ne va ran mü min ler, ay nen dün -

ya da ol du ğu gi bi cen net te de Al lah'a sü rek li şük re der ler.
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MÜ MİN LER KU RAN AH LA KI NI
EK SİK SİZ YA ŞAR LAR

Mü min le rin, ha yat la rın da ki tek öl çü le ri Ku ran ayet le ri ve Pey-

gamber Efendimiz (sav)'in sün ne ti dir. On lar ha yat la rı nın so nu na

ka dar Al lah'ın emir ve ya sak la rı ko nu sun da ti tiz dav ra nır, yal nız ca

Allah'tan kor kar, kim se den me det um maz, kor ku ya, pa ni ğe, ümit -

siz li ğe ve ka ram sar lı ğa ka pıl maz lar. Kim se nin kı na ma sın dan kork -

maz lar. Olay lar kar şı sın da ki tep ki le ri hep Ku ran'a ve Pey gam be ri -

mi z (sav)'in sün ne ti ne uy gun olur. Ken di le ri ne çe şit li ni met ler lüt -

fe dil di ğin de ve bol luk için de ya şa dık la rı an lar da ol du ğu gi bi dar lık,

zor luk ve sı kın tı za man la rın da da Ku ran ah la kı nı gös ter mek ten

ödün ver mez ler. Çün kü ni met le ri ar tı ra nın, di le di ğin de de bun la -

rı bir ha yır ve hik met üze ri ne kı sa nın Al lah ol du ğu nu bi lir ler. Her

ola yın, nef sin eği til me si ve ol gun laş ma sı için ya ra tıl mış bi rer im ti -

han dan iba ret ol du ğu nun far kın da dır lar.

An cak Ku ran'dan ga fil ya şa yan, ima nı kalp le ri ne tam sin di re -

me miş ki şi ler tüm ha yat la rı nı in san la rın rı za sı üze ri ne ku rar lar.

Tüm ya şam fel se fe le ri, ku ral la rı, an la yış la rı Ku ran ile çe li şir. Ku ran

ve Pey gam be ri mi z (sav)'in sün ne ti ni yol gös te ri ci ola rak al ma dık -
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la rın dan, İs lam ah la kı nın dı şın da bir çok ba tıl inanç lar, ri tü el ler,

adet ler ve iba det şe kil le ri tü re tir ler. 

Ayette Hz. Şuayb (as)'ın kavmine söylediği sözlerde haber

verildiği üzere bu tarz kişiler, "Allah'ı arkalarında-unutuluver-

miş (önemsiz) bir şey edinirler." (Hud Suresi, 92) Allah'ın

hükümleri yerine, her türlü batıl inanış ve kurallara, adeta İlahi

birer hüküm gibi uyarlar. Kuran'daki doğruları görseler bile bu

batıl inanışlarından bir türlü vazgeçemezler. Helal ve haram anla-

yışları kendi çarpık mantık örgülerine ve düşüncelerine, içinde

yaşadıkları toplumun değer yargılarına, atalarından öğrendiklerine

bağlı olarak değişkenlik gösterir. Kuran hükümleri yerine insanla-

rın kanaatlerine değer verirler.  

Bu in san la rın ha ya ta dair yanlış ba kış açı la rı Ku ran'da "...

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 uy muş kim se le riz"

(Zuh ruf Su re si, 23) aye tiy le bil di ri lir. 

İn san la rın dün ya da ve ahi ret te kur tu lu şa er me le ri nin tek yo lu

ise, ata la rı nın ve ya çev re le ri nin uy gu la dık la rın da de ğil, Ku ran'da

ya zı lı dır. Ku ran, Al lah'ın hiç de ğiş me miş olan sö zü dür. Pey gam be -

ri mi z (sav)'in ha ya tı bo yun ca gös ter di ği gü zel ah lak ise iman eden -

ler için en gü zel ör nek tir.
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HZ. MU HAM MED (SAV)'İN 
TEK REH BE Rİ KU RAN'DI

Al lah Pey gam be ri miz Hz. Muhammed (sav)'i seç miş ve O'na,

hük mü kı ya me te ka dar ge çer li olan Ku ran'ı vah yet miş tir. Hz. Mu -

ham med (sav)'den son ra bir pey gam ber gön de ril me ye ce ği de yi -

ne Ku ran'da bil di ril miş tir. 

Peygamber Efendimiz (sav) Ku ran'a uy muş, in san la ra da Ku -

ran oku ma la rı nı ve yal nız ca Ku ran'ın hü küm le ri ni esas al ma la rı nı

öğüt le miş tir. Ayet ler de şu şe kil de bil di ri lir:

De ki: "Si ze Al lah'ın ha zi ne le ri ya nım da dır de mi yo -

rum, gay bı da bil mi yo rum ve ben si ze bir me le ğim de

de mi yo rum. Ben, ba na vah ye di len den baş ka sı na uy -

mam." De ki: "Kör olan la, gö ren bir olur mu? Yi ne de

dü şün me ye cek mi si niz?" (Enam Su re si, 50)

Sa na vah yo lu na na uy ve Al lah hük mü nü ve rin ce ye ka -

dar sab ret. O, hük me den le rin en ha yır lı sı dır.  (Yu nus

Su re si, 109)

Peygamber Efendimiz (sav) sa ha be le ri ne de Ku ran oku ma la rı -

nı ve Ku ran dı şın da hü küm ge tir me me le ri ni öğüt le miş tir:

Sa na Al lah'tan kork ma nı tav si ye ede rim. Zi ra o kor ku bü tün iş le -

rin zi ne ti dir. Sa na Ku ran oku ma nı, Al lah'ı zik ret me ni tav si ye ede -
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rim. Zi ra o, se nin se ma da anıl ma na se bep tir. Yer yü zün de ise se -

nin için nur dur. (Hz. Ebu Zer r.a.) (Ra muz El-Ha dis, Ah med Zi ya -

üd din, Gü müş ha ne vi, 1. Cilt, s. 157, 4. mad de) 

İn san la ra ne olu yor ki, Al lah'ın Kitabında ol ma yan şart la rı ko şar lar.

Ce na b-ı Hakk'ın Kitabında ol ma yan şart, yüz de ol sa ba tıl dır.

Al lah'ın hük mü uyul ma ya da ha la yık, şar tı ise da ha sağ lam dır.

Hak, Azad ede nin dir. (Hz. Ai şe r.a. / Ra muz El-Eha dis 1. Cilt, say -

fa 82, no. 11)

Ku ran'ı ta şı yan İs lam'ın bay ra ğı nı ta şı yan gi bi dir. Kim ona ik ram

eder se Al lah'a ik ram et miş olur. Kim de on la ra iha net eder se, Aziz

ve Ce lil olan Al lah'ın la ne ti o kim se üze ri ne ol sun. (Hz. Ebu Uma -

me r.a. / Ra muz El-Eha dis 1. Cilt, s. 272, no. 10)

Ha dis-i şe rif ler den de an la şı la ca ğı üze re, Pey gam be ri miz (sav)

mü min le ri bir işi yap mak tan me ne der ken ya da on la rın her han gi

bir şey yap ma la rı nı is ter ken ken di si ne yal nız ca Ku ran'ı reh ber

edin miş tir. Onun her sö zü Ku ran kay nak lı dır. Ni te kim Pey gam be -

ri miz (sav) için ayet te, "... Ben, yal nız ca ba na Rab bim den

vah yo lu na na uya rım. Bu, Rab bi niz den olan ba si ret ler dir;

iman ede cek bir top lu luk için bir hi da yet ve bir rah met -

tir." (Araf Su re si, 203) şek lin de buy rul mak ta dır. Ör ne ğin kav mi,

ka dın lar ko nu sun da Pey gam be ri mi z (sav)'in bir hü küm ver me si ni

is te miş tir. Bu na kar şı lık ayet te, "On la ra iliş kin fet va yı si ze

Allah ve ri yor..." (Ni sa Su re si, 127) şek lin de ce vap ve ril mek te -

dir. Ay nı şe kil de ken di sin den mi ra sa iliş kin bir hü küm is ten di ğin -

de, "Al lah, 'ço cuk suz ve ba ba sız ola nın (ke la le'nin)' mi ra -

sı na iliş kin hük mü açık lar... " (Ni sa Su re si, 176) aye ti ha ber

Harun Yahya (Adnan Oktar) 91



KURAN'I REHBER EDİNMEK

ve ril mek te dir. Bir baş ka Ku ran aye tin de ise ken di si ne "Bun dan

baş ka bir Ku ran ge tir ve ya onu de ğiş tir." di yen le re Hz. Mu -

ham med (sav)'in şöy le söy le me si bil di ri lir: 

Be nim onu ken di nef si min bir ön gör me si ola rak de -

ğiş tir mem be nim için ola cak şey de ğil dir. Ben, yal nız -

ca ba na vah yo lu na na uya rım. Eğer Rab bi me is yan

eder sem, ger çek ten ben, bü yük gü nün aza bın dan

kor ka rım. (Yu nus Su re si, 15) 

Do la yı sıy la Re su lul lah (sav)'in sün ne ti, Ku ran'ın ha ya ta ge çi ril -

miş şek li, uy gu la ma sı dır. Al lah bu ne den le Pey gam be ri mi z (sav)'e

ita ati ima nın bir şar tı ola rak bil dir miş tir. Al lah bir aye tin de pey -

gam be re ita at ede nin ger çek te Al lah'a ita at et ti ği ni bu yu rur. (Ni -

sa Su re si, 80) Pey gam be ri mi z (sav)'in söy le dik le ri ni ye ri ne ge ti ren,

onun sün ne ti ne uyan bir in san, Ku ran'ın hü küm le ri ni de uy gu lu -

yor de mek tir. Çünkü Peygamber Efendimiz (sav)'in her tavrı, her

kararı ve her konuşması Kuran iledir. Peygamberimiz (sav) bir

hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurmuştur:

Ba na ita at eden Al lah'a ita at et miş olur. Ba na is yan eden de

Al lah'a is yan et miş olur. Emi re ita at eden Ba na ita at et miş, emi re

is yan eden de Ba na is yan et miş de mek tir. (Ra muz El-Ha dis, Hz.

Ebu Hu rey re r.a., 2. Cilt, s.405, 5. mad de)

Pey gam be ri miz (sav), Ku ran'da da bil di ril di ği gi bi, yük sek ah -

lak sa hi bi, mü min le rin sı kın tı ya düş me si gü cü ne gi den, on la ra pek

düş kün, şef kat li ve esir ge yi ci olan (Tev be Su re si, 128), in san la ra

iyi li ği em re den ve on la rı kö tü lük ler den men eden, on la rın ağır

yük le ri ni, üzer le rin de ki zin cir le ri in di ren (Araf Su re si, 157), in san -
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la ra Al lah'tan bir lü tuf olan, on la rı sap kın lık lar dan arın dı ran, on la -

ra Kitabı ve hik me ti öğ re ten kut lu bir in san dır. (Al-i İm ran Su re -

si, 164) 

Bir ki şi nin Al lah'ın ra zı ol du ğu ger çek bir Müs lü man ola bil me -

si için Ku ran'ın hü küm le ri ne uy ma sı, Hz. Mu ham med (sav)'in sün -

ne ti ni an la ya rak ka bul et me si ve bu hü küm le ri ya şa mı nın her anın -

da dik kat le uy gu la ma sı ge re kir. Al lah, Pey gam be ri mi z (sav)'in ya -

şa mı nı Ku ran ayet le rin de de tay lı ola rak açık la mış tır. Bu ne den le

de Pey gam be ri mi z (sav)'in ha ya tı nı in ce le mek, O'nun üs tün ah la -

kı nı an la ya rak ör nek al mak her Müs lü ma nın he de fi ol ma lı dır. Allah

Ku ran'da pey gam ber le rin iman eden ler için en gü zel ör nek ol duk -

la rı nı şöy le açık lar:

An dol sun, si zin için, Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü uman lar

ve Al lah'ı çok ça zik re den ler için Al lah'ın Re sû lü'nde

gü zel bir ör nek var dır. (Ah zab Su re si, 21)
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ÖR NEK KU RAN NES Lİ
OLUŞ TUR MA NIN ÖNE Mİ

Pek çok in san ken di le ri ne bir baş ka ki şi yi ör nek alır ve bu ki -

şi ye ben ze mek için ça ba gös te rir ler. Hat ta ge nel kül tü rün den ko -

nuş ma sı na, gi yim tar zın dan ta vır la rı na ka dar o ki şi yi tak lit eder,

onun ha yat şek li ne öze nir ler. An cak bu ör nek le rin he men hep si

ya bir çok yön den ek sik tir ya da ta ma men in san la rı yan lış yo la çe -

ken bir ah lak ve an la yı şa sa hip tir. İn san lık için ah lak ve ta vır ca en

gü zel ör nek Pey gam be ri miz Hz. Muhammed (sav)'dir. Pey gam be -

ri mi z (sav)'in gü zel ah la kı nın ve tav rı nın kay na ğı ise Ku ran'dır. Pey -

gam be ri miz (sav) ve çev re sin de ki mü min ler Ku ran'ı ken di le ri ne

reh ber edin miş, Ku ran ah la kı ile ah lak lan mış, Al lah'tan şid det le

kor kan, O'nu de rin bir sev gi ile se ven, vic dan lı in san lar dır. 

Al lah, iman eden le ri "yer yü zü nün ha li fe le ri" (Enam Su re -

si, 165) vas fı ile onur lan dır mış, on la ra hem bu dün ya da hem de

ahi ret ha yat la rın da iz zet ve şe ref ver miş tir. Pey gam be ri mi z

(sav)'in ida re sin de olan top lum lar da hu zur, mut lu luk, gü ven, ada -

let, sev gi, dost luk, kar deş lik, in sa ni yet, şef kat, mer ha met, yar dım -

se ver lik, fe da kar lık gi bi ah la ki özel lik ler en mü kem mel ha liy le ya -

şan mış tır. Ni te kim bu dö nem ta rih te "Asr-ı Sa adet" ola rak isim -
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len di ril miş tir. Al lah, ih las sa hi bi olan mü min le rin dün ya ha ya tın da

ala cak la rı bu kar şı lı ğı şu şe kil de müj de le miş tir: 

Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mü min ola rak kim sa lih

bir amel de bu lu nur sa, hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir

ha yat la ya şa tı rız ve on la rın kar şı lı ğı nı, yap tık la rı nın

en gü ze liy le mu hak kak ve ri riz. (Nahl Su re si, 97)

Bu ne den le gü nü müz de de Ku ran'la ve Pey gam be ri mi z (sav)'in

sün ne tiy le dü şü nen, hük me den, ko nu şan ve ka rar ve ren bir nes -

lin ye tiş me si son de re ce önem li dir. Pey gam ber le rin ah la kı nı ken -

di le ri ne ör nek alan, sa de ce Al lah'ın rı za sı nı he def le yen bu sa lih

Müs lü man top lu lu ğun özel lik le ri Ku ran ayet le rin de tüm de tay la rı

ile an la tıl mış tır. Bu sa lih mü min le rin ba zı özel lik le ri şöy le dir:

� Yal nız ca Al lah'a kul luk eder ler (Fa ti ha Su re si, 4)

� Allah'ı herşeyden çok, gönülden ve derinden severler

(Bakara Suresi, 165)

� Al lah'a tes lim ol muş lar dır (Tev be Su re si, 51)

� Al lah'a kar şı aciz ol duk la rı nın far kın da dır lar (Cin Su re si,

22)

� Al lah'tan kor kar lar, O'nun be ğen me ye ce ği bir ah lak içe ri -

sin de bu lun mak tan şid det le sa kı nır lar (Rad Su re si, 21)

� Her şart ve du rum da Al lah'a şük re di ci olur lar (Ba ka ra Su -

re si, 172)

� Anlayışlı, sevecen ve ba ğış la yı cı dır lar (Hicr Su re si, 85)

� Te va zu sa hi bi dir ler (Fur kan Su re si, 63)

� Mer ha met li ve yu mu şak huy lu dur lar (Tev be Su re si, 128)

� İyi li ği an lat ma ya ve kö tü lük ten sa kın dır ma ya ça lı şır lar (Al-i

İm ran Su re si, 104)
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� Bir lik ve be ra ber lik ru hu içe ri sin de olur lar (Saf Su re si, 4)

� Suç lu la ra as la ar ka çık maz, da ima hak kı ve ada le ti sa vu nur -

lar (Ni sa Su re si, 105, Ni sa Su re si, 58)

� Kim se nin hak kı nı ye mez ler (Şu ara Su re si, 184)

� Söz le ri ne sa dık tır lar (Ba ka ra Su re si, 177)

� Boş şey ler den da ima yüz çe vi rir, da ima fay da ge ti ri ci bir

yol üze rin de olur lar (Fur kan Su re si, 72)

� Sa bır lı dır lar, zor luk lar dan as la yıl maz lar (Al-i İm ran Su re si,

146, Hud Su re si, 55)

� Gü ve ni lir ve ce sur dur lar (Yu nus Su re si, 71)

� Din le ri ne bağ lı dır lar (Araf Su re si, 89)

� Fi kir le ri ni zor la ka bul et tir mez ler, kar şı lık lı ko nu şup an la -

tır lar (Nahl Su re si, 125)

� Yap tık la rı iş ler de bir men fa at gö zet mez ler (Şu ra Su re si,

23)

� Hak kı söy le mek ten çe kin mez ler (Ma ide Su re si, 54)

� Sa nat ve es te tik ten zevk alır lar

� Ta as su ba ve ge ri ci li ğe kar şı dır lar 

Yu ka rı da ki va sıf la rı ta şı yan bir ne sil, şu an da yer yü zü nün pek

çok böl ge sin de ya şa nan ah la ki de je ne ras yo nun, sa vaş la rın, za lim -

lik le rin, se fa le tin, be la la rın, hi le ve sah te kar lık la rın, zor luk ve sı -

kın tı la rın yok olup, ye ri ni ba rı şın, gü ven li ğin, ada le tin, hu zu run,

kar deş li ğin ve yar dım se ver li ğin al ma sı nın te mi na tı ola cak tır. Çün -

kü Ku ran ah la kı tüm in san lı ğa mad di ve ma ne vi zen gin lik, gü zel lik

ve ay dın lık ge ti rir. Ku ran ah la kı nın in san lar ara sın da yay gın bir şe -

kil de ya şan ma sıy la yer yü zün de ki tüm so run lar çok kı sa bir sü re

içe ri sin de çö züm le nir. 
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Al lah Ku ran'da, "Ey iman eden ler, he pi niz top lu ca "ba -

rış ve gü ven li ğe (Silm'e, İs lam'a) gi rin ve şey ta nın adım -

la rı nı iz le me yin. Çün kü o, si ze apa çık bir düş man dır" (Ba -

ka ra Su re si, 208) şek lin de bu yu ra rak in san la rı Ku ran ah la kı nı ya -

şa ma ya ça ğır mış tır. (www.Kuranveislam.com)

İçinde yaşadıkları toplumun batıl örf ve adetlerinin, öğrendik-

leri yanlış bilgilerin peşinden gitmeyip, dinin gerçek kaynağı olan

Kuran'a ve sünnete tabi olanlar ayette belirtildiği gibi İslam'a gir-

miş olacaklardır. Aksi takdirde pek çok batıl inançları olan, kendi

bencil tutku ve istekleri için yaşayan, küçük hedefler peşinde

koşan, bağnaz, tutucu, samimiyetsiz, korkak, kendine güveni

olmayan, dar görüşlü, cahil, dinin özünü kavramayıp mistik düşün-

celerle inancını ayakta tutmaya çalışan, akılsız, basiretsiz, yargı ve

muhakemesi bozuk, din ahlakına uygun olmayan kural ve prensip-

lerin altında ezilmiş, ahlaksızlıkta sınır tanımayan topluluklar olu-

şacaktır. Elbette böyle kişilerden oluşan bir toplumda anlayışlı,

aydın, medeni, huzurlu ve güvenilir bir hayatın yaşanmayacağı açık

bir gerçektir. 

Bu ko nu da Be di üz za man Sa id Nur si de şöy le söy le mek te dir: 

"Mil let-i İs la mi ye' nin sa ade ti yal nız ve yal nız İs la m'ın esas la rı ile

ola bi lir. Yok sa ada let mah vo lur, em ni yet al tüst olur. Ah lak sız lık ve

pis huy lar  üs tün ge lir. İş ya lan cı la rın ve dal ka vuk la rın elin de ka lır"

de miş tir. (Hut be-i Şa mi ye, s.79)

Bu ne den le dir ki, ger çek ten iman eden her in san, ken di si ne

sa mi mi bir iman na sip et ti ği, hi da ye te eriş tir di ği, Pey gam be ri miz

Hz. Mu ham med (sav)'i bi lip ta nı mak la şe ref len dir di ği için Al lah'a

şük ret me li dir. Bu nun en gü zel şük rü nü de Ku ran ile ha ber ve ri len
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ah la ka tam an la mıy la uy mak la ve Pey gam be ri mi z (sav)'in ta kip et -

ti ği yo lu iz le mek le gös ter me li dir. Ak si Al lah'a kar şı nan kör ce bir

dav ra nış olur. Böy le bir tu tu mun ahi ret te ki kar şı lı ğı ise bü yük bir

azap ola bi lir.

HZ. MEHDİ (AS) AHİR ZAMANDA İNSANLARIN

OLGUNLAŞMALARINA VE ÜSTÜN AHLAKLI

OLMALARINA VESİLE OLACAKTIR

SUNUCU: ... Bu arada Hasan Bey soruyor. “Hocam hayırlı

akşamlar. Hocam, bugün ilk kez okuduğum bir hadiste Hz. Mehdi

(as)’ın insanların akıl, ahlak ve kişilik olarak olgunlaşmasına vesile ola-

cağı ile ilgili ifade benim çok şevkimi artırdı. İmam Bakır aleyhisselam

şöyle buyurmuştur; “Kaimimiz Hz. Mehdi kıyam edince elini kullarının

başı üzerine koyar böylece akıllarını bir araya toplar, gelişimlerini

kemale erdirir. Allah görüşlerini ve duyuşlarını güçlendirir. Öyle ki ken-

dileriyle Kaim Hz. Mehdi arasında hiçbir örtü engel kalmaz. (Yevm’ul-

Halas, s. 269)” Hocam bu hadisin açıklamasını sizden dinleyebilir

miyiz?”

ADNAN OKTAR: Evet, Hz. Mehdi (a.s)’ın sevgisi, alakası,

imanı, onun şevki ve samimiyeti insanlarda olumlu etki yapacak. Hal

alacaklar yani onunla yakın bağlantıda olan kişiler ondan etkilenip,

güzel ahlakı, sevgiyi, şefkati, insancıl düşünmeyi tam kavrayacaklar.

Kuran’a, Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnetine tabi olmayı ruhlarına

iyice yerleştirecekler, bu anlam çıkıyor inşaAllah.
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SO NUÇ

İn san la rın bü yük bir bö lü mü, ken di le ri ne so rul du ğun da Müs -

lü man ol duk la rı nı söy ler ler. An cak bu nu söy le yen in san la rın bü -

yük bir bö lü mü de İs lam di ni nin hak ki ta bı olan Ku ran'ı bir kez da -

hi oku ma mış lar dır. Oy sa, bu ki tap bo yun ca da an la tıl dı ğı gi bi, kut-

sal kitabımız Ku ran, Al lah'ın bi ze Ken di si' ni ta nıt tı ğı, dün ya ha ya tı -

nın ger çek ama cı nı, ahi re ti, gü zel ah la kın na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni

an lat tı ğı vah yi dir. 

Bir in sa nın, Al lah'ın ken di sin den ne ler is te di ği ni bil me den, din

ahlakı hak kın da edin di ği ku lak tan dol ma bil gi ler le ye ti ne rek ya şa -

ma sı, ak la ve vic da na uy gun bir ta vır de ğil dir. Al lah, Ku ran'ı okun -

ma sı için in dir di ği ni İs ra Su re si'nde şu şe kil de bil dir mek te dir:

Biz onu (Ku ran'ı) hak ola rak in dir dik ve o hak ile in di;
se ni de yal nız ca bir müj de ve ri ci ve uya rıp-kor ku tu cu
ola rak gön der dik. Onu bir Ku ran ola rak, in san la ra du -
ra du ra oku man için (bö lüm bö lüm) ayır dık ve onu saf -
ha saf ha bir in dir me ile in dir dik. (İs ra Su re si, 105-106)

Ku ran, tüm ki tap la rın üze rin de bir Kitap'tır ve için de ki bil gi ler

gel miş geç miş tüm bil gi le rin üze rin de dir. Ku ran'ı sa mi mi bir ni yet -

le oku yan her in san ayet ler de bil di ri len mu ci ze le ri, eş siz hik me ti

ve üs tün lü ğü gö re rek hi da yet bu la cak tır. İn san lar inan sa lar da

inan ma sa lar da, Ku ran alem le re öğüt tür ve Rab bi mi z'in bir mu ci -

ze si dir. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:
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De ki: "İs ter ona ina nın, is ter inan ma yın: O, da ha ön -

ce ken di le ri ne ilim ve ri len le re okun du ğu za man, çe -

ne le ri nin üs tü ne ka pa na rak sec de eder ler." Ve der ler

ki: "Rab bi miz Yü ce dir, Rab bi mi z'in va'di ger çek ten

ger çek leş miş bu lu nu yor." Çe ne le ri üs tü ne ka pa nıp

ağ lı yor lar ve (Ku ran) on la rın hu şu (say gı do lu kor -

ku)la rı nı art tı rı yor. (İs ra Su re si, 107-109)

Bir in san kaç ya şın da olur sa ol sun, hiç bir za man Ku ran'ı oku -

mak, an la mak ve uy gu la mak için geç kal mış de ğil dir. Bu ne den le

in san şey ta nın, "Bu gü ne ka dar yap ma dın, bun dan son ra yap san ne

fay da eder?" şek lin de ki yan lış yön len dir me le ri ne ka pıl ma ma lı ve

şey ta nın ben zer al dat ma ca la rı na kar şı da dik kat li ol ma lı dır. Al lah,

her in sa nı son ha lin den so rum lu tu ta cak tır. Eğer ki şi, ger çek le ri

gö re rek, Al lah'a ve Ku ran'a yö ne lir, Al lah'ın rı za sı nı, rah me ti ni ve

cen ne ti ni ka zan mak için ya şa ma ya baş lar sa, Al lah geç miş gü nah la -

rı için et ti ği tev be si ni ka bul eder. 

Öy le ise, bir gün öle ce ği ni ve ahi ret te son suz ha ya tı na baş la -

ya ca ğı nı bi len, cen net ve ce hen ne min var lı ğın dan ha ber dar olan

her in san, ak lı ve vic da nı ile dü şü ne rek, ya şa mı nı na sıl ge çi re ce ği

ile il gi li ke sin bir ka rar ver me li dir. Ak la ve vic da na uy gun olan in -

sa nın ha ya tı nı Al lah'ın rı za sı nı, rah me ti ni ve cen ne ti ni ka zan mak

için ge çir me si ve Al lah'ın em ri ne uy ma sı dır. Al lah Ku ran'da şöy le

bu yu rur:

Sa na Rab bi nin Kitabından vah ye di le ni oku. O'nun

söz le ri ni de ğiş ti ri ci yok tur ve O'nun dı şın da ke sin ola -

rak bir sı ğı na cak (ma kam) bu la maz sın. (Kehf Su re si,

27)
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DAR WI NİZM'İN ÇÖ KÜ ŞÜ

D ar wi nizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddet-

mek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış

bilim dışı bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, can-

sız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori,

evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim

tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanma-

dığını ortaya koyan 300 milyona yakın fosilin bulunmasıyla

çürümüştür. Böy le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış

ol du ğu ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim

te ori si ni ayak ta tut mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa -

gan da, sa de ce bi lim sel ger çek le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo -

rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü sü al tın da söy le nen ya lan la ra ve

ya pı lan sah te kar lık la ra da ya lı dır.

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te -

ori si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30

yıl dır bi lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril -

mek te dir. Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar,

Dar wi nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş

ve bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir.

Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı

alan lar dan ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Darwinizm'in geçer-
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sizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açık-

lamaktadırlar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek

çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma -

ya de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de -

niy le, bu ra da da özet le mek te ya rar var dır. 

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıl-

dı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli geliş-

me, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni

adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı

türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı

çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklı-

laşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor -

du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me"

idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı

uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar -

şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın -

dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce -

ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li -

şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id -

di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 
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Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in -

ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as -

la açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek -

te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi -

lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne

bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya tın Kö ke ni 

Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil -

yar yıl ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den

gel dik le ri ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da

mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger -

çek ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin

fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar -

dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci -

nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk

hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk

hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları

içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia

eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda

ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en

temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.
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"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me -

miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın

çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta -

çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re,

can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık

oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye -

mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir

dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı.

Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek -

len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil -

di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et -

le rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le -

rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise,

bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün -

ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün -

lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu

inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de -

ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola -

rak ta ri he gö mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar

Evo lu ti on and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker,

1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı

uzun sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar -
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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 -
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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 laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya geti-

rilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast -

lan tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel

ya pı ta şı olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti -

ma li; 500 ami no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10950'de 1'dir.

An cak ma te ma tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola -

rak "im kan sız" sa yı lır. Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne -
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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. (www.evrimteorisi.com)

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 yaratıldı-

ğını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı

reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır.
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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. (www.dogalseleksiyonvedarwinizm.com)

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 -
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da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar,

ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or -

ta ya  çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar -

dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça -

ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni

ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za -

man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win,

The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni -

ver sity Press, 1964, s. 184)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li -

miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son -

ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce

do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir

me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için

1930'la rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha

yay gın is miy le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm,

do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu -

tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya

da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine

rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu can-

lıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organla-

rının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir

süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi

Harun Yahya (Adnan Oktar) 109



KURAN'I REHBER EDİNMEK

çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar

canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara

zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene

sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki

ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu

şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik,

mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni

gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da

mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır

ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği -

şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve -

re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri

ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han, Ori gins?,

Pennsyl va nia: The Ban ner Of Truth Trust, 1988)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş -

ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za -

rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka -

niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de -

ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da

mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip

edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek -

si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey

ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma -

sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na

gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.
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Fo sil Ka yıt la rı: 
Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu -

nun en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre 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. (www.evrimteorisi.info)

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı -

sız "ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, bir

yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-

ya rı sü rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel -

lik le ri ni ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış

sü rün gen-kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü -

re cin de ol duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı -

dır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu

hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la -

rın sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol -

ma sı ge re kir. Ve bu ucu be 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 -
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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, Türle-

rin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on The-

ory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemiş-

se, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden

bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak

tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu

olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok

katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeo-

lojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeo-

loji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve

belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz

olacaktır. (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:
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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

mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel

bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl

ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci -

en ce on Tri al, New York: Pant he on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin

kö ke ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra -

tı lış’ tır.
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İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri

konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini var-

sayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan

ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edi-

lir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel

"kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney

may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu

can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka

bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox -

nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin

Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap -

sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may -

mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı -

ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To -

wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 75-94; Char les E.

Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo pit he ci nes in Hu man Evo lu ti on: Gro -

unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo"

ya ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de -

ki can lı lar, Aust ra lo pit he cuslar '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
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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)
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İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan

bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim -

de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is -

ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı

bir de ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le

özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eder. 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 -
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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, 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 -
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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.

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
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tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni

bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan

de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve

ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da

mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka -

niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri

si ze, oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu,

atom lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na

ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip

ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran

alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün -

tü nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku -

lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe -

si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit -

re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit -

re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir.

Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma

mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi

se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar

gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men

en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir

or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm

gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni -

zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha -

kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul -
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la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek -

te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet,

se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An -

cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di -

se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de

bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin

üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de

mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra -

zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan

bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no -

lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir

in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve -

ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al -

gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci -

ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola -

ma mış tır. 

An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok

bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 
Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le -

ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı -

lar, elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya

bi yo kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu -

na da ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki
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en önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu

elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan

kim dir? Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan

tüm bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me

ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den

iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la -

ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın

ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze,

se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de

dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki

bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç

bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü -

şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul -

gu lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te -

ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne

sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si

yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma -

dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si -

nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir.

Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek

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 -
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san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me -

ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken -

di sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur.

Bu çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve

Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık -

la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te -

si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev -

rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim

ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list

bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral -

la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de -

niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön -

tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ -

ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin

ve re me yiz. (Ric hard Le won tin, "The De mon-Ha un ted World",

The New York Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğru-

na yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma,

maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle

de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Mil-

yonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, züra-

faların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların

ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani

yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluş-
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tuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykı-

rı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık

olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü

cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan

insanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir

güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı,

tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen

ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 
En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide -

olo ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul -

la nan her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra -

fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia

ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük

bir va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol -

du ran ve bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le -

den, bu luş lar ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin,

Eins te in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl -

ton Hes ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon

ağaç la rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu

saç ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı, pro fe sör ler, kül tür lü,

eği tim li in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri -

hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin -

de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in san la rın bu de re ce ak -

lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı -
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ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan

ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia

da ha yok tur. Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal -

kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz. İb ra him'in kav mi nin el le ri ile

yap tık la rı put la ra, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insan-

ların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim

ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın

Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anla-

yışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma

düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden

bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da,

on lar için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın

kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin

üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük azap on la ra dır.

(Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar,

göz le ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır

bu nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta

da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf

Su re si, 179)

Al lah Hicr Su re si'nde 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)
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Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma -

sı, in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150

yıl dır bu bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya -

cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç

in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do -

lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya -

nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la

bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu -

ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için

uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve

sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di -

ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. Ni -

te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı

kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu -

sa (as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek -

te dir. Hz. Mu sa (as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz.

Mu sa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı

bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa (as), bü yü cü ler le kar -

şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le -

ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet  şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in -

san la rın göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te

dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol -

du lar. (Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca -

lar"la - Hz. Mu sa (as) ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep -

si ni bü yü le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz.
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Mu sa (as)'ın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayette

bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O

da fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur -

duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak

ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge -

çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş -

müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-

119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek

et ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun

an la şıl ma sı ile, söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü -

müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de -

re ce saç ma id di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı

ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam

an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru -

ma dü şe cek ler dir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi

savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçek-

leri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gele-

cekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da,

ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin -

den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük

ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni

hay ret le kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The End of

Chris ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980, s.43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in -
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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. Ar tık 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)


