


YAZAR HAK KIN DA: Harun Yahya müstear ismini kullanan
Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1980'li yıllardan bu
yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı.
Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının
geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağ-
lantılarını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.
Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini
dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve
ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek
ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını
gözler önüne sermektir. Nitekim yazarın, bugüne kadar 73 ayrı dile
çevrilen 300'ü aşan eseri, dünya çapında geniş bir okuyucu kitlesi

tarafından takip edilmektedir.
Harun Yahya Külliyatı, -Allah'ın izniyle- 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen
huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.

Allah’a iman etmeyen insanlar yaşamları boyunca sık sık pişmanlık duygusuna kapılırlar.

Tevekkül sahibi olmadıkları için, karşılaştıkları zorluklarda veya yaptıkları bir hatada

müthiş bir iç sıkıntısı yaşarlar. Hayatları boyunca pek çok olayda “keşke” kelimesini kul-

lanırlar; “keşke yapsaydım”, “keşke söyleseydim”, “keşke gitseydim”…

Ancak bundan daha önemli bir konu vardır ki, o da dünyadayken yaşadıkları bu

sıkıntılı pişmanlıktan çok daha büyüğünün ahirette karşılarına çıkacak olmasıdır. Hayatları

boyunca dinden uzak bir yaşam süren insanlar, ahirette dünyada geçirdikleri her

dakikanın an an pişmanlığını duyacaklardır. Çünkü dünyadayken çoğu defa uyarılmış,

doğru yola davet edilmişlerdir. Dünya hayatı boyunca kendilerine, düşünebilecekleri

ve doğruyu bulabilecekleri çok fazla süre verilmiştir. Ancak bu anları hep göz ardı

etmiş, uyarıldıklarında dinlememiş ve dünya hayatının hiç son bulmayacağı gibi bir hisse

kapılarak ahireti unutmuşlardır. Ne var ki cehennem ile karşılaştıklarında, hatalarını artık

geri dönüp telafi etme imkanı bulamayacaklardır. 

Bu kitabın amacı, “keşke akıl etmiş olsaydık, keşke Rabbimizin ayetlerini yalanlamamış

olsaydık, keşke bizi uyaranların sözlerine uysaydık...” diyecekleri ve toprak olup, yok

olmayı dileyecek kadar büyük bir pişmanlık duyacakları böyle bir güne karşı insanları

uyarmak ve henüz telafi imkanı varken Allah için yaşamaya çağırmaktır.
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• 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. 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 73 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 (sav)'in 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 (sav)'in 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 (sav)'in 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 Yüce 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.

YA ZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA



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 ola rak kul la nı lı yor), Dhi vehi

(Maldivlerde 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 biçim 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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11

GGök ler de ve yer de bu lu nan lar O'nun dur; hep si O'na 'gö -
nül den bo yun eğ miş' bu lu nu yor lar. Ya rat ma yı baş la tan,

son ra onu ia de ede cek olan O'dur; bu O'na gö re pek
ko lay dır. Gök ler de ve yer de en yü ce mi sal O'nun dur.
O, güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir.

(Rum Su re si, 26-27)

www.kuranmucizeleri.org



12

Kuş la rın yu mur ta ka buk la rın da çok kü çük gö ze nek ler var dır. Bu

gö ze nek ler sa ye sin de civ civ dı şa rı dan ok si jen ala rak ha ya tı nı de vam

et ti rir ve yu mur ta nın için de olu şan su bu ha rı da dı şa rı ya çı kar.

Eğer gö ze nek ler ge re ğin den kü çük olur sa civ civ ok si jen siz ka la rak

öle cek tir. Ve ya gö ze nek ler ge re ğin den da ha bü yük olur sa, bu se fer

de yu mur ta sı vı sı faz la bu har la şa cak ve yu mur ta ku ru ya cak tır. Bu

gö ze nek le rin bo yut la rı nın tam civ ci vin ih ti ya cı na yö ne lik ol ma sı

Rab bi miz’in son suz il mi nin te cel li le rin den sa de ce bir ta ne si dir.

www.imanhakikatleri.com
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Gül me, koş ma, yü rü me, otur ma, kalk ma, ayak ta dur ma, yat ma, ya zı

yaz ma... Her in san bü tün bu iş lem le ri ke mik le ri sa ye sin de ya par. Ke -

mik le ri sa ye sin de yü rür, yi ne on lar sa ye sin de ayak ta du rur, ya tar, gü -

ler, ke mik le ri sa ye sin de ye mek yer. İn san be de ni nin ça tı sı 206 ta ne

sert par ça nın bi ra ra ya gel me siy le oluş muş tur. İn san vü cu dun da bu -

lu nan ve her bi ri fark lı fonk si yon la ra sa hip olan ke mik ler, Al lah'ın

ya rat ma sa na tı nın yü ce li ği ni bi ze gös te rir ler.

www.insanmucizesi.com
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Bal arı la rı, bir çi çe ğin nek ta rı nın da ha ön ce baş ka arı lar ca tü ke til di -

ği ni ko nar kon maz an lar ve he men çi çe ği terk eder ler. Bu sa ye de hem

va kit hem de ener ji kay bın dan kur tu lur lar. Pe ki arı çi çek üze rin de in -

ce le me yap ma dan nek ta rın tü ken di ği ni ne re den an la mak ta dır?  Çün -

kü çi çek ten fay da la nan ve nek ta rı tü ke ten "ar ka daş la rı" o çi çe ği, özel

ko ku lu bir dam la bı ra ka rak işa ret ler ler. On lar dan son ra ge len her -

han gi bir arı çi çe ğe ko nar kon maz ön ce den bı ra kı lan ko ku yu alır.

www.Darwininbilmedikleri.com



15

Tro pi kal ku şak ta yer alan ve ol duk ça ge niş alan la ra ya yı la bi len mer -

can re sif le ri, ölü mer can hay van la rı nın, alg le rin ve ka buk lu yu mu şak -

ça la rın taş laş mış form la rı nın za man için de kat man laş ma sıy la olu şur.

Mer can re sif le rin de, bir bi rin den çok fark lı on bin ler ce tür can lı ya şar:

Be nek li, çiz gi li, par lak renk li, çar pı cı de sen ler le süs lü ba lık lar, ren ga -

renk mer can lar, de niz bö cek le ri, de niz bit ki le ri, sün ger ler, mid ye ler,

is ti rid ye ler, de niz kes ta ne le ri, yen geç ler, de niz yıl dız la rı, mik ros ko bik

can lı lar ve omur ga sız lar bun lar dan yal nız ca bir ka çı dır.

www.denizlerdesanat.com
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Deve le rin bü tün vü cu du nu kap la yan sık tüy ler çö lün ya kı cı gü ne şi -

nin can lı nın de ri si ne ulaş ma sı na en gel olur. Bun lar ay nı za man da

so ğuk ta da hay va nın ısın ma sı nı sağ lar. Çöl de ve le ri 70o C'lik sı cak -

lık tan et ki len mez ken, çift hör güç lü de ve ler sı fı rın al tın da 52 oC’lik

so ğuk lar da da hi ya şa ya bil mek te dir. Bu da, de ve le rin ya ra tı lış la rı -

nın ya şa dık la rı or ta ma uy gun bir ya pı da ol du ğu nu gös te ren de lil -

ler den bi ri ni oluş tu rur.

www.yaratilisgercekleri.com
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Ak ci ğer, ken di acil sa vun ma bi ri mi ne sa hip tir. Ba zı ak ci ğer hüc re le ri,

bak te ri ve mik rop la rın üze ri ne do ğal bir mik rop öl dü rü cü bi le şim püs -

kür te rek bun la rı et ki siz ha le ge ti rir ler. Böy le lik le so lu num yo luy la vü -

cu da gi ren ve ak ci ğe re ge le ne ka dar can lı kal ma yı ba şa ra bi len mik rop

ve bak te ri ler, bu ra da im ha edi lir ler. Al lah, göz le gö rül me ye cek ka dar

kü çük olan tek bir hüc re ye da hi in sa na hay ran lık ve re cek de re ce de şu ur -

lu iş ler yap tı ra rak, son suz il mi nin ve ak lı nın de lil le ri ni gös ter mek te dir.

http://harikabilgiler.com
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Züra fa lar bir teh li ke anın da ko şa rak 50-70 km. hı za ula şa bi lir ler.

Koş ma ya baş la dık la rın da baş la rı nı ile ri ge ri gö tü rür ve kuy ruk la rı -

nı kı vı rır lar. Ko şar ken ser gi le dik le ri di ğer bir özel lik le ri ise, di ğer

hay van lar gi bi ayak la rı nı çap raz la ma at ma ma la rı dır. Ön ce ön ve ar -

ka sol, da ha son ra ön ve ar ka sağ ayak la rı nı kul la na rak ko şar lar. Zü -

ra fa nın bu koş ma şek li, onun vah şi hay van lar ta ra fın dan ya ka lan -

ma sı nı zor laş tı rır. 

www.evrimbelgeseli.com
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Al bat ros la rın, ka nat la rı nı rüz ga ra kar şı ta ma men aça rak ha va da

dur maları, uç ma la rı için ye ter li dir. Al bat ros kuş la rı bu nu ka nat la -

rı nı ola bil di ğin ce ge niş aça rak ger çek leş ti rir ve bu es na da ku şun ka -

nat la rı nın ge niş li ği "3.5 m.'ye" ula şır. Al bat ros la rın ka nat ke mik le -

rin de ka nat la rı nı açık po zis yon da tut ma ya ya ra yan bir çe şit ki lit

sis te mi var dır. Böy le ce gün ler ce, haf ta lar ca hat ta ay lar ca mi ni mum

se vi ye de ener ji kul la na rak hiç dur ma dan uçabilir ler.

www.imanikonular.com
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100 mil yon yıl ön ce ya şa mış örüm cek ler de, 
45 mil yon yıl ön ce ya şa mış örüm cek ler de,
gü nü müz de ya şa yan örüm cek ler
de hep ay nı dır.

Örüm cek le rin yüz mil yon lar ca yıl dır hep örüm cek ola rak var ol -

duk la rı nı gös te ren pek çok fo sil ör ne ği bu lun mak ta dır. Bu fo sil ör -

nek le rin den bi ri si de re sim de gö rü len 45 mil yon yıl lık am ber için -

de ki örüm cek fo si li dir.

Dö nem: Se no zo ik 
za man, Eo sen dö ne mi
Yaş: 45 mil yon yıl
Böl ge: Lit van ya

www.kurandaevrimyok.com
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Gink go ağaç la rı nın ta ri hi 250 mil yon yıl ön ce si ne ka dar ulaş mak ta -

dır. Mil yon lar ca yıl ön ce ki fo sil ler ile gü nü müz can lı la rı ara sın da

hiç bir fark yok tur. Can lı lar de ğiş me miş ler dir. İlk ya ra tıl dık la rı hal -

le ri gi bi dir ler.

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl 
Bölge: Kanada

Günümüz ginkgo
ağaçları

www.atomevrimiyalanliyor.com
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Resim de gö rü len 45 mil yon 
ya şın da ki uzun ba cak lı 

si nek fo si li nin, (üst te) 
gü nü müz de ya şa yan ör nek le -

rin den hiç bir far kı yok tur. 

Uzun ba cak lı si nek le rin bi li nen 200'den faz la cin si ve yak la şık

6500 tü rü bu lun mak ta dır. Tro pik böl ge ler ve yük sek ara zi ler de

da hil ol mak üze re dün ya nı ın he men her ye rin de ya şa ya bi lir ler. 

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Litvanya

www.amberlerDarwiniyalanliyor.com
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150 yıl dır ya pı lan ka zı ça lış ma la rı bu nun gi bi mil yon lar ca ev rim

aley hin de de lil or ta ya ko yar ken, Dar wi nist le rin id di ala rı nı te yit

eden hiç bir bul gu el de edil me miş tir. Fo sil bul gu la rı ev ri min ge çer -

siz li ği ni göz ler önü ne ser mek tedir.

Dönem: Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Fosil örneğindeki
halinden hiçbir 
farkı olmayan 
günümüzdeki vatoz

evrimacmazi.imanisiteler.com
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Fosillerin Darwinizm’e kanıt olduğunu zanne-
denlerin yanıldığını gösteren bulgulardan biri
de alttaki 50 milyon yıllık manolya yaprağı ve
hiçbir farkı olmayan günümüz (yanda)
manolya yaprağıdır.

Chi ca go Do ğa Ta ri hi Mü ze si, Je olo ji Bö lü mü Baş kanı Dr. Da vid

Ra up, fo sil le rin Dar wi nizm’i des tek le me di ği ni şöy le ifa de eder:

"Ço ğu in san fo sil le rin, Dar win'in ha yatın ta ri hi hakkında ki gö rüş -

le ri ne kanıt ol du ğu nu zan ne der. Oy sa ki bu ke sin lik le yanlış bir dü -

şün ce dir." (http://www.rmplc.co.uk/edu web/si tes/sbs777/vi tal/evo lu ti o.html) 

Dönem: Senozoik zaman, 
Eosen dönemi 

Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: British Columbia,

Kanada

www.kurandayaratilis.com
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Cur cu li ono idea üst fa mil ya sı na da hil olan buğ day bit le ri nin fark lı

fa mil ya lar al tın da top lan mış 60 bin den faz la tü rü bu lun mak ta dır.

Fo sil ka yıt la rı na ba kıl dı ğın da buğ day bit le ri nin on mil yon lar ca yıl

bo yun ca hiç de ğiş me dik le ri ve baş ka bir can lı ya da dö nüş me dik le ri

gö rülür. 

Dönem: Senozoik
zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Utah, ABD

Altta günümüzde hala
yaşamakta olan buğday
bitlerinden bir örnek
bulunmaktadır.

www.bilimveteknoloji.org
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Bol yap raklı bu bit ki nin re sim de gö rü len fo si li 50 mil yon yaşında-

dır. Bu mü kem mel fo sil ör ne ği, bit ki nin mil yon lar ca yıl bo yun ca

hiç bir de ği şim gös ter me di ği ni, ev rim ci le rin id di a et tikleri şe kil de

bu canlının ha ya li "il kel" bir for mu nun ol madığını kanıtlamakta-

dır. Bu özel lik le riy le bit ki ler Al lah’ın ya rat ma sa na tı nın de lil le rin -

den dir.

Kayaarmudu Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Kanada

www.harikabilgiler.com
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Fo sil ka yıt la rı, tav şan la rın her han gi bir can lı dan tü re me dik le ri ni, var

ol duk la rı sürece her han gi bir de ği şi me uğ ra ma dık la rı nı açık ve net

bir bi çim de or ta ya koy muş tur. Re sim de ki 33 mil yon yıl lık tav şan fo -

si li de, Dar wi nist le rin ye nil gi si ni bir kez da ha vur gu la mak ta, tüm

can lı la rı Rab bi miz'in ya rat tı ğı ger çe ği ni gös ter mek te dir. 

Dö nem: Se no zo ik za man, 
Oli go sen dö ne mi
Yaş: 33 mil yon yıl
Böl ge: Whi te Ri ver 
Olu şu mu, Wyo ming, ABD

Milyonlarca yıldır hiçbir
değişikliğe uğramamış 
tavşan kafatası

darwinizmeveda.imanisiteler.com
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Yanada günümüzde hala yaşamakta
olan sahte akrep isimli canlının bir
örneği bulunmaktadır.

Ek lem ba caklılar (ar tro pod) fi lu mu na da hil olan bu canlılar, ak re bi

andıran bir yapıya sa hip ol duk ları için bu is mi almışlardır. Aslında

özel lik le ri ak rep ler den çok örüm cek le re ben ze mek te dir. Bi li nen en

es ki ör nek le ri De vo ni yen dö ne min de (417 - 354 mil yon yıl) ya -

şamıştır.

Sahte Akrep
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya 

www.harunyahyauluslararasimedya.com
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Eğer bir canlı, 50 mil yon yıl ön ce, bu gün kü özel lik le ri nin tü mü ne

sa hip se, ev rim leş ti ği ne da ir hiç bir iz taşımıyor sa, hiç bir özel li ği ara

fo sil ni te li ği gös ter mi yor, yapısında hiç bir ek sik lik ve ya ev rim ci le -

rin id di asıyla "il kel lik" söz ko nu su de ğil se, o za man bu canlının ev -

rim leş ti ğin den bah set mek müm kün de ğil dir.

Dün yanın en bü yük 
ağaç larından olan se ko ya ağa-
cının yap rağının 50 mil yon yıl
ön ce ki ile yan da ki gü nü müz de
ya şa yan se ko ya ağa cı nın yap -

ra ğı, bit ki nin hiç bir de ği şik li ğe
uğ ra madığını gös ter mek te dir.

tanevecekirdekmucizesi.imanisiteler.com

Dönem: Senozoik zaman, 
Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Kanada



30

Man tar siv ri si nek le ri nin her han gi bir de ği şim sü re cin den geç me -

dik le ri ni gös te ren de lil ler den bi ri de re sim de ki 45 mil yon yıl lık fo -

sil dir. 45 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan man tar siv ri si nek le ri, "ev -

rim sel ge li şim" kav ra mı nın bü yük bir ya lan ol du ğu nu söy le mek te -

dir. Fo sil bul gu la rı nın or ta ya koy du ğu ger çek, can lı la rın ev rim ge -

çir me dik le ri, Yü ce Al lah'ın tüm can lı la rı ya rat tığıdır.

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Litvanya

Yaşayan mantar sivrisineklerinin,
fosilleşmiş örneklerinden bir farkı
bulunmamaktadır. 
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125 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan yu suf çuk lar va sı nın gü nü müz de ki

yu suf çuk lar va la rın dan hiç bir far kı yok tur. Bu du rum, can lı la rın

ev ri mi id di ası nı yık mış tır. Ev rim ci le rin içi boş, de lil siz, sa de ce pro -

pa gan da ama cıy la yap tık la rı yo rum lar ve ya yın lar ise bu ger çe ği de -

ğiş tir me mek te dir.

Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi                         
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Brezilya           

Yanda yusufçuk larvası
görülmektedir.

www.bocekfosilleri.com





Gİ RİŞ

İn san dün ya da za man za man mad di-ma ne vi çe şit li acı ve sı kın -

tı lar la kar şı la şır. An cak bun lar ara sın da öy le bir his var dır ki bu,

bel ki de hiç bir fi zik sel acı ile kı yas la na ma ya cak ka dar şid det li dir.

İn sa nın ru hun da bü yük bir sı kın tı oluş tu rur. Bah set ti ği miz bu his,

"piş man lık"tır.

Pişmanlığın iki farklı şekli vardır. Allah'a iman eden insanların

yaşadıkları pişmanlık ile inkarcı insanların yaşadıkları pişmanlık...

Bu iki his, birbirlerinden son derece farklıdır.

Hiç kimse hata yapmak istemez. Ama hatalar, dünya hayatında-

ki imtihanın önemli bir parçasıdır. İnsan pek çok konuda hata ya-

parak eğitilir ve çoğu zaman da, aynı hataları tekrarlamamaya an-

cak bu şekilde karar verir.

Hata, insanın bir parçası olduğuna göre, insanın bu konuyu da

kapsamlı olarak düşünüp kendini bu duruma hazırlaması gerekir: 

‘Bir hata yapıldığında, hatadan vazgeçmek nasıl olmalıdır?’, ‘İn-

sanın, yaptığı hatadan dolayı Allah'a sığınması, Allah'tan bağışlan-

ma dilemesi nasıl olur?’, ‘Kuran'a göre hatadan pişmanlık duyma-

nın ölçüsü nasıldır?’, ‘Hata yapan insanın suçluluk duygusu içeri-
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sinde olması gerekir mi?’, ‘İnsan yaptığı bir hatayı düzelttikten son-

ra unutmalı mıdır, yoksa sürekli o hatanın ezikliğini mi yaşamalı-

dır?’, ‘Bir insan aynı hatayı bir daha tekrarlamamak için nasıl ted-

birler almalıdır?’, ‘Hatanın telafisi nasıl olmalıdır?’

Allah Kuran'da insanlara bu gibi soruların kesin cevaplarını

vermiştir. Dolayısıyla insan bir hata yaptığında, hayatının bundan

sonrasında bu konuyu nasıl değerlendirmesi gerektiğini Kuran'a

göre belirlemelidir. 

Mü min ler her ola yın Al lah'ın bil gi si ve iz niy le ger çek leş ti ği ni,

baş la rı na ne ge lir se gel sin Al lah'ın di le me siy le ol du ğu nu ke sin ola -

rak bi len in san lar dır. Bu yüz den de en önem li özel lik le rin den bi ri

te vek kül lü oluş la rı dır. İna nan bir in san zor luk la da kar şı laş sa, çok

ra hat bir or tam da da bu lun sa, hiç yap mak is te me di ği bir ha ta yı da

iş le se te vek kül lü dav ra nır. Eğer ha ta lı bir ta vır gös ter diy se he men

tev be eder ve Al lah'ın ken di si ni ba ğış la ya ca ğı nı umar. Bu yüz den de

ya şa mı bo yun ca, sı kın tı lı ve uzun sü re li bir piş man lık his si ne ka pıl -

maz. Mü mi nin his set ti ği piş man lık, onu, ha ta la rı nı dü zelt me ye,

tev be ede rek böy le bir tav rı bir da ha tek rar la ma ma ya yö nel tir. Ya ni

ken di si ni dü zelt me si ne, ek sik lik le ri ni ta mam la ma sı na ve si le olur.

As la sı kın tı lı, olum suz bir ruh ha li ne sok maz, şev ki ni, he ye ca nı nı,

ima ni coş ku su nu azalt maz, ves ve seye ve bu na lı ma sü rük le mez.

Al lah'a iman et me yen in san la rın ya şa dık la rı piş man lık duy gu su

ise son de re ce sı kın tı lı ve uzun sü re li dir. Te vek kül lü ol ma dık la rı

için kar şı laş tık la rı zor luk lar da, yap tık la rı bir ha ta da müt hiş bir iç

sı kın tı sı ya şar lar. Ha yat la rı bo yun ca pek çok olay da "keş ke" ke li -

me si ni kul la nır lar; "keş ke yap ma say dım", "keş ke söy le me sey dim",

"keş ke git me sey dim"...
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An cak bun dan da ha önem li bir ko nu var dır ki, dün ya day ken

ya şa dık la rı bu sı kın tı lı piş man lık tan çok da ha bü yü ğü ahi ret te kar -

şı la rı na çı ka cak tır. Dün ya da iken din den uzak ya şa yan in san lar,

ahi ret te dün ya da yan lış yo la sap mış ola rak ge çir dik le ri her da ki ka -

nın an an piş man lı ğı nı du ya cak lar dır. Çün kü dün ya da de fa lar ca

uya rıl mış, doğ ru yo la da vet edil miş ler dir. Ken di le ri ne ve ri len sü re

içe ri sin de dü şü ne bi le cek le ri ve doğ ru yu bu la bi le cek le ri çok faz la

za man la rı ol muş tur. An cak bu an la rı hep göz ar dı et miş, uya rıl dık -

la rın da din le me miş ve dün ya ha ya tı nın hiç son bul ma ya ca ğı gi bi

bir his se ka pı la rak ahi re ti unut muş lar dır. Ne var ki, ce hen nem ile

kar şı laş tık la rın da ar tık ge ri dö nüp te la fi et me im ka nı bu la ma ya -

cak lar dır. Al lah Ku ran'da bu ki şi le rin ahi ret te ki piş man lık do lu

söz le ri ni şöyle bildirmiştir:

Ger çek ten Biz si zi ya kın bir azap ile uyar dık. Ki şi nin ken di el le -

ri nin ön ce den tak dim et tik le ri ne ba ka ca ğı gün, ka fir olan da:

"Ah, keş ke ben bir top rak olsaydım" di ye cek. (Ne be Su re si, 40)

Ate şin üs tün de dur du rul duk la rın da on la rı bir gör sen; der ler ki:

"Keş ke (dün ya ya bir da ha) ge ri çev ril sey dik de Rab bi mi z'in ayet -

le ri ni ya lan la ma say dık ve mümin ler den ol say dık." (Enam Su -

re si, 27)

Ve der ler ki: "Eğer din le miş ol say dık ya da akıl et miş ol say dık,

şu çıl gın ca ya nan ate şin hal kı ara sın da ol ma ya cak tık." (Mülk

Su re si, 10)

İş te bu ki ta bın ama cı, "keş ke akıl et miş ol say dık, keş ke Rab bi -

mi z'in ayet le ri ni ya lan la ma mış ol say dık, keş ke bi zi uya ran la rın

söz le ri ne uy say dık, keş ke..." di ye cek le ri ve top rak ola rak yok ol -

ma yı di le ye cek ka dar bü yük bir piş man lık du ya cak la rı böy le bir
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gü ne kar şı in san la rı uyar mak ve he nüz te la fi im ka nı var ken Al lah

için ya şa ma ya ça ğır mak tır. 

Unut ma yın ki, o gün hiç kim se nin piş man lı ğı kim se ye fay da

ver me ye cek ve ki şi yi Al lah'ın aza bın dan kur ta ra ma ya cak tır. Bu

piş man lı ğı ya şa ma ma nın tek yo lu da he nüz va kit var ken Al lah'a

tes lim ol mak, O'nun em ret ti ği şe kil de bir ha yat sür mek tir. 

Bu ki tap sı ğı nı la cak hiç bir ye rin ve kur tu lu şa da ir hiç bir im ka -

nın ol ma dı ğı ahi ret aza bı na kar şı bir ha tır lat ma ve Al lah'ın yo lu na

bir da vet tir. Rab bi miz Ku ran'da bu ger çe ği şöy le ha tır lat mış tır:

Al lah'tan, ge ri çev ril me si ol ma yan bir gün gel me den ev vel,

Rab bi ni z'e ica bet edin. O gün, si zin için ne sı ğı nı la cak bir yer

var, ne si zin için in kar (et me ye bir im kan). (Şu ra Su re si, 47)



İN SA NIN DÜN YA DA
YA ŞA DI ĞI PİŞ MAN LIK 

Azap si ze ge lip çat ma dan ev vel, Rabbiniz'e yö ne lip-

dö nün ve O'na tes lim olun. Son ra si ze yar dım edil -

mez. Rabbiniz' den, si ze in di ri le nin en gü ze li ne

uyun; siz hiç şu urun da de ğil ken, azap apan sız si ze

ge lip çat ma dan ev vel. (Zü mer Su re si, 54-55)

İn san ha ya ti bir teh li ke ile yüz yü ze gel di ği za man, vic da nı, şa -

şır tı cı bir hız la her şe yin mu ha se be si ni yap ma ya baş lar. Dün ya da

ge çir di ği öm rü nü ve bu sü re için de yap tı ğı iş le ri bir bir de ğer len di -

rir. Eğer bu ki şi dün ya da iyi iş ler yap ma mış, Al lah'ın di ni ne uy ma -

mış bir ki şi ise, o an içi ni bü yük bir piş man lık kap lar. Çün kü dün -

ya da ki ya şa mı bo yun ca hiç dü şün me di ği ger çek ler, bir an da tüm

açık lı ğıy la gö zü nün önün de be li ri ve rir. Bel ki de ha ya tın da ilk de fa,

ölü mün ger çek te çok ya kın ol du ğu nun far kı na va rır. Dün ya day ken

cen ne ti hak ede cek bir ya şam sür me di ği ni ve ya şa dı ğı piş man lık

his si nin de bun dan kay nak lan dı ğı nı dü şü nüp an lar. Al lah'a kar şı

gös ter di ği nan kör lü ğü fark et miş tir ve bu tav rı nın kar şı lık sız kal -
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ma ya ca ğı nı da vic da nıy la çok iyi his se de bil mek te dir. O ana ka dar

hiç ya şa ma dı ğı yo ğun bir kor ku içi ni kap lar. İçin de bu lun du ğu du -

rum dan ken di si ni yal nız ca Al lah'ın kur ta ra bi le ce ği ni an lar. Eğer

kur tu lur sa ar tık bun dan son ra bu ya şa dık la rı nı ke sin lik le hiç unut -

ma ya ca ğı na, Al lah'a çok şük re de ce ği ne ve ha ya tı nın ge ri ka lan kıs -

mı nı bu ger çek le re gö re dü zen le ye ce ği ne da ir söz ler ve rir. O an ki

teh li ke den kur tu la bil mek için yal va ra yal va ra Al lah'a dua eder. Ye -

ter ki kur tul sun ve eli ne bir da ha ya şa ma fır sa tı geç sin... 

Ama ki mi in san, için de bu lun du ğu teh li ke yi at lat tık tan son ra,

Al lah'a ver di ği sö zü ne sa dık kal maz. Al lah'ın ken di si ni kur tar ma sı

ile bir lik te bir an da es ki ruh ha li ne ge ri dö ner. Duy du ğu piş man lık

ve tes li mi yet, ye ri ni bir an da es ki nan kör lü ğü ne bı ra kır. Ölüm le

bu run bu ru na gel di ğin de dü şün dü ğü ve far kı na var dı ğı ger çek le ri

bir an da unu tur. Teh li ke yi at lat ma nın ver di ği gü ven için de, san ki

Al lah'a dua eden ve o piş man lı ğı ya şa yan ken di si de ğil miş gi bi

Al lah'tan  yüz çe vi rir. Es ki ya şa mı na kal dı ğı yer den, bel ki de dün -

ya ya da ha da bağ la na rak de vam eder. Al lah bu kim se le rin ruh hal -

le ri ni Ku ran'da şu ör nek ler le açık la mış tır:

Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki siz ge mi de bu -

lun du ğu nuz za man, on lar da gü zel bir rüz gar la onu yüz dü rür -

ler ken ve (tam) bu nun la se vin mek te ler ken, ona çıl gın ca bir rüz -

gar ge lip ça tar ve her yan dan dal ga lar on la rı ku şa tı r; on lar ar tık

bu (dal ga lar la) ger çek ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken, din de

O'na 'gö nül den ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)' ola rak Al lah'a dua

et me ye baş lar lar: "An dol sun eğer bun dan bi zi kur ta ra cak olur -

san, mu hak kak Sa na şük re den ler den ola ca ğız." "Ama (Al lah)

on la rı kur ta rın ca, he men hak sız ye re, yer yü zün de taş kın lı ğa ko -

yu lur lar. Ey in san lar, si zin taş kın lı ğı nız, an cak ken di aley hi ni -
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ze dir; (bu) dün ya ha ya tı nın ge çi ci me ta ıdır. Son ra dö nü şü nüz

Bi ze dir, Biz de yap tık la rı nı zı si ze ha ber ve re ce ğiz. (Yu nus Su -

re si, 22-23)

Si ze de niz de bir sı kın tı (teh li ke) do kun du ğu za man, O'nun dı -

şın da tap tık la rı nız kay bo lur-gi der; fa kat ka ra ya (çı ka rıp) si zi

kur ta rın ca (yi ne) sırt çe vi rir si niz. İn san pek nan kör dür. Ka ra

ta ra fın da si zi ye rin di bi ne ge çir me ye ce ğin den ve ya üze ri ni ze taş

yı ğın la rı yük lü bir ka sır ga gön der me ye ce ğin den emin mi si niz?

Son ra ken di ni ze bir ve kil bu la maz sı nız. (İs ra Su re si, 67-68) 

Ayet ler de de dik kat çe kil di ği gi bi aca ba in san bu teh li ke yi at lat -

tık tan son ra ben zer ya da  baş ka bir teh li key le kar şı laş ma ya ca ğın -

dan, kar şı laş sa bi le tek rar kur tu la bi le ce ğin den emin mi dir? El bet te

böy le bir şey den emin ola maz. Üs te lik tek rar kur tul sa bi le bir şey

de ğiş mez çün kü ken di si için tak dir edil miş sü re yi dol dur du ğun da

mut la ka öle cek tir. O za man da yi ne ay nı piş man lı ğı ya şa ya cak ama

bu piş man lık fay da et me ye cek tir. 

Bu ra da an la tı lan lar, as lın da din den uzak ya şa yan tüm in san la -

rın sa hip ol duk la rı or tak ruh ha li dir. Al lah Ku ran'ın baş ka ayet le -

rin de bu in san la rın için de bu lun duk la rı du ru mu biz le re şöy le ha -

ber ver mek te dir:

İn sa na bir za rar do kun du ğun da, yan ya tar ken, otu rur ken ya da

ayak tay ken Bi ze dua eder; za ra rı nı üs tün den kal dır dı ğı mız za -

man ise, san ki ken di si ne do ku nan za ra ra Bi zi hiç ça ğır ma mış

gi bi dö ner-gi der. İş te, öl çü yü ta şı ran la ra yap mak ta ol duk la rı

böy le süs len miş tir. (Yu nus Su re si, 12)

İn san la ra bir za rar do kun du ğu za man, 'gö nül den ka tık sız bağ -

lı lar' ola rak, Rab le ri ne dua eder ler; son ra Ken din den on la ra bir

rah met tad dı rın ca he men ce cik bir grup Rab le ri ne şirk ko şar lar.

(Rum Su re si, 33)
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Gö rül dü ğü gi bi ayet ler de ta rif edi len in san lar, bir sı kın tıy la kar -

şı laş tık la rı an Al lah'a yö ne lir ler. An cak teh li ke den kur tul duk tan

son ra bir an da Al lah'a ver dik le ri sö zü unu ta rak nan kör lük eder ler.

Bu ra dan da an la şıl mak ta dır ki, ya şa dık la rı piş man lık, teh li ke anın -

da ki ça re siz lik le rin den kay nak lan mak ta dır.

Oy sa en baş ta da be lirt ti ği miz gi bi ina nan in san la ra has, fay da

ge ti ren piş man lık böy le de ğil dir. Ger çek piş man lık, bir an da unu -

tul ma yan, in sa nı ha re ke te ge çi ren, hat ta ki mi za man in san da kök -

lü de ği şik lik ler mey da na ge ti re bi len bir duy gu dur. Sa mi mi bir piş -

man lı ğı kal bin de his se den ki şi, ha ya tı nın ken di si ne ba ğış la nan on -

dan son ra ki bö lü mü nü Al lah'ın rı za sı na uy gun ola rak ya şar ve

Al lah'ı ba ğış la yan ve esir ge yen ola rak bul ma yı umar. Şart lar de ğiş -

ti ğin de ve ken di si ne ye ni bir fır sat ta nın dı ğın da as la es ki tu tu mu -

na ge ri dön mez. Çün kü böy le bir nan kör lü ğün, Al lah'ın, ayet le rin -

de be lirt ti ği gi bi, ken di aley hi ne ola ca ğı nı bi lir.

Allah, Kuran'da bahsi geçen gemideki insanların psikolojilerini

bize bir ibret olarak bildirmektedir. Zira bu, her insanın nefsinde

bulunan bir eğilimdir. Öyleyse her insan nefsinin bu olumsuz özel-

liğinden sakınmalı, ayetlerde tarif edilen insanların durumundan

ibret alarak samimi bir vicdan muhasebesi yapmalıdır. Ve şunları

düşünmelidir:

"Ben, buna benzer bir durumla karşı karşıya kalsam nasıl bir

ruh haline sahip olurdum? Nelerden pişmanlık duyar ve bana isa-

bet eden tehlikeden kurtulduğum takdirde, kendimde neleri değiş-

tireceğime dair Allah'a söz verirdim? Nelerden vazgeçer, hangi ka-

rarlarımı samimiyetle uygulamaya başlardım?"

İn sa nın bun la rı dü şün me si ve doğ ru bir ka rar al ma sı için mut -

la ka teh li ke için de ol ma sı ge rek mez. Hat ta böy le bir teh li key le kar -

şı kar şı ya ol ma dı ğı için kim se al dan ma ma lı dır. Bu gün böy le bir
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du ru ma hiç düş me ye ce ği ni dü şü nen bir in san, bel ki çok ya kın bir

za man da ben ze ri bir olay ya şa ya cak tır. Ve ya bel ki de ha ya tı nın so -

nu na ka dar böy le bir olay la kar şı laş ma ya cak tır. Ama ke sin olan bir

şey var dır ki, ken di si için tak dir edi len ölüm anı ge lip çat tı ğın da,

bir an da ölüm me lek le ri ni ya nın da bu la cak tır. Ve ölü mün ger çek -

li ği ni gör dü ğü an da, eğer Al lah'ın rı za sı na uy gun bir ya şam sür -

dür me diy se mut la ka piş man lı ğı nı his se de ce ği şey ler ola cak tır. 

İş te bu piş man lık la dün ya da da, ahi ret te de son su za ka dar kar -

şı laş ma mak için ya pı la cak tek şey, Al lah'a yö nel mek, O'ndan kor -

kup sa kın mak, O'nun Ku ran'da bil dir di ği emir le ri ni ye ri ne ge tir -

mek tir. Ölüm çok ya kın dır. O hal de in san, ya pa cak la rı nı hiç bir şe -

kil de er te le me me li, al dı ğı sa mi mi ka rar la rı da sa bır ve ira de gös te -

re rek uy gu la ma ya ge çir me li dir. Al lah'a olan ya kın lık ve sa mi mi ye -

ti nin öl çü sü ise, ça re siz lik ve teh li ke anın da Al lah'a ka tık sız ca yö -

ne lip dö nen bir kim se nin eriş ti ği ya kın lık ve sa mi mi yet de re ce sin -

de ol ma lı dır. Bu ya kın lık ve sa mi mi ye ti de ge ri ka lan tüm ha ya tı

bo yun ca sür dür me li dir.

İnsanın unutmaması gereken en önemli gerçek şudur: Dünyada

bulunmasının asıl amacı, Allah'ın razı olduğu bir kul olmaktır. Bu-

nun dışındaki her şey; kazandığı başarılar, sahip olduğu mal mülk,

ailesi, çevresi, makamı Allah'a yakınlaşmak için yalnızca birer

araçtır. Bunların kendisine, Allah'a şükretmesi, O'na yönelmesi

için verildiğini unutup veya göz ardı edip, yalnızca bu araçları şu-

ursuzca elde etmeyi amaç edinenlerin ise dünyada yapmakta ol-

dukları her şey -Allah'ın dilemesi dışında- boşa çıkacaktır. Dünya-

da elde ettikleri geçici faydalar bu kişilere ahiret gününde hiçbir

şey kazandırmayacaktır. Üstelik Yüce Rabbimiz Allah, en çok böyle

insanların hüsrana uğrayacaklarını Kuran’da şöyle açıklamaktadır: 
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De ki: "Dav ra nış (amel ler) ba kı mın dan en çok hüs ra na uğ ra ya -

cak olan la rı si ze ha ber ve re yim mi?" "On la rın, dün ya ha ya tın -

da ki bü tün ça ba la rı bo şa git miş ken, ken di le ri ni ger çek te gü zel

iş yap mak ta sa nı yor lar." İş te on lar, Rab le ri nin ayet le ri ni ve O'na

ka vuş ma yı in kar eden ler dir. Ar tık on la rın ya pıp-et tik le ri bo şa

çık mış tır, kı ya met gü nün de on lar için bir tar tı tut ma ya ca ğız.

(Kehf Su re si, 103-105)

Eğer insan, dünyada sergilediği hal, tavır ve ahlakıyla Allah'ın

rızasını kazanırsa, Allah onu dünyada ve ahirette koruyup gözete-

cektir. Ama dünyadayken bu fırsatı kaçırırsa, dünya hayatına hırsla

bağlanırsa, daha ölüm melekleri yanına geldiği anda artık telafi

edemeyeceği bu korkunç hatasının farkına varacak ve -Allah'ın di-

lemesi dışında- sonsuza kadar sürecek bir pişmanlık içinde yaşaya-

caktır. Allah Kuran'da, Kendi huzuruna çıktıklarında yaptıkların-

dan dolayı pişman olan insanların sözlerini şöyle bildirmektedir: 

Der ki: "Keş ke ha ya tım için, (ön ce den bir şey ler) tak dim ede bil -

sey dim." (Fecr Su re si, 24)

"... Keş ke Rab bi me hiç kim se yi or tak koş ma say dım." (Kehf Su -

re si, 42)

"... Ah keş ke, el çiy le bir lik te bir yol edin miş ol say dım," (Fur kan

Su re si, 27)

Yaptıklarından dolayı pişmanlık yaşayıp, çaresizlik içerisinde bu

sözleri söylemek istemeyen her insan, hemen şimdi, dünya hırsla-

rından kendisini arındırarak Rabbimiz'e icabet etmeli ve O'nun

bizden istediği şekilde yaşamını sürdürmelidir. 
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SAYIN ADNAN OKTAR ANLATIYOR: 

“ACİZLİKLERİNE VE ÖLÜME RAĞMEN DÜNYAYA

HIRSLA BAĞLANAN İNSANLAR VAR.”

SORU: Bugün ateist birine Allah’ın varlığını anlatırken bana dedi ki;

'Bütün dünyada binlerce ölüm var. Allah neden bunlara izin veriyor?”

Ne demeliydim, hikmeti nedir? 

ADNAN OKTAR: Peki ölüm olmasa, hastalık olmasa insanların ne

hale geleceğini düşünüyor musun? Ölüm olduğu halde, yüzlerce bin-

lerce hastalık olduğu halde, mesela birçok insanın dişi ağrıyor, böbreği

ağrıyor, kulağı, başı ağrıyor. Baş ağrısı için ayrı ilaç alıyor, saçı için ay-

rı ilaç alıyor. Hatta sırtı ağrıyor, elektro manyetik aletler takıyor.

Ayaklarına tabanlıklar alıyorlar. Her yerde acz var, her insan acz dolu.

Sabah kalkıyor, burnunu yıkıyor; ağzını, kulağını yıkıyor. Bunca aciz-

liğe rağmen bazı kişiler deliler gibi dünyaya bağlılar. Mallar ve oğullar,

evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak için, zengin olmak için nasıl çıl-

gıncasına, nasıl delicesine bir hırs gösteriyorlar. 70-80 yaşında kişiler

bile böyle...

İşte bu imtihanın bir sırrı, bu bir harikadır, mucizedir. Allah’ın hari-

kasıdır bu. Sen diyorsun ki; “ölüm olmasın.” O zaman dünya firavun

kaynar Allah esirgesin. Ölümlerle, bu acizlikle ancak ucu ucuna den-

geleniyor insanlar. İnsanların halini görüyorsunuz buna rağmen. Bü-

tün milletin yüzükoyun yere kapanıp, secdeden kalkmaması gerekir

böyle bir durumda ama çoğu kişinin umurunda bile değil. Mesela ben

hanımlar görüyorum; boynunda fıtığı oluyor tedavi görüyor; böbre-

ğinde rahatsızlık oluyor ayrı tedavi görüyor. Bin bir türlü ilaç alıyor.
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Belinde disk kayması oluyor, dizlerinde kireçlenme, dişlerinde enfeksi-

yon, buna rağmen hala dünyayı yaşamanın peşinde oluyorlar. Sanki hiç

ölmeyecekmiş gibi davranıyorlar.” (Sayın Adnan Oktar'ın 25 Nisan

2012 tarihli A9 TV röportajından)

İman etmeyen insanlar ile Allah'tan korkan

müminlerin hata karşısında yaşadıkları

pişmanlık çok farklıdır

İman etmeyen kimi insanlar, bir hata yaptıklarında, üzerinde

tek bir saniye dahi düşünmeden umursuzlukla hayatlarına devam

edebilirler. Ne Allah'a karşı bir pişmanlık hissi, ne telafi etme isteği,

ne hatadan vazgeçme arzusu ne de bir daha tekrarlamamak için

tedbir alma ihtiyacı içinde olurlar.

İman edenler ise çok hassas bir vicdana sahiplerdir. Vicdanları-

na uymayan en küçük bir tavır bile, manen bu durumdan müthiş

rahatsız olmalarına neden olur. Allah'tan saygıyla korktukları için,

Allah'ın razı olmayabileceği bir tavır göstermiş olma ihtimallerin-

den dolayı ciddi şekilde tedirgin olurlar. Ancak bu rahatsızlıklarını

ve tedirginliklerini yine Allah'a sığınarak, Kuran ahlakıyla hareket

ederek ortadan kaldırırlar. Cahiliye insanlarında olduğu gibi, tedir-

gin oldukları için ruhsal bir bunalıma girmezler. Hatalarını duygu-

sal bir bakış açısıyla değerlendirip üzüntüye, sıkıntıya, karamsarlı-

ğa ya da umutsuzluğa kapılmazlar. Bu tedirginlikleri, onlarda yal-

nızca çok derin ve şiddetli bir pişmanlık hissi oluşturur. Ancak bu,

‘şeytani’ değil, ‘Rahmani bir pişmanlık’tır.

Kimi cahiliye insanları ‘pişmanlık’ denilince bunun, ‘insanın
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içine kapanması, çevresindeki insanlardan uzaklaşması, bitmeyen

bir suçluluk hissiyle yaşaması, bunalıma girmesi ve hayatının geri

kalanında sürekli olarak bu hatasının acısını çekmesi’ olduğunu sa-

nırlar. İşte bu ‘şeytani bir pişmanlık’ şeklidir. Ve bu pişmanlığın de-

vamında, o hatanın düzeltilmesi de söz konusu değildir. Sadece şir-

ke dayalı bir pişmanlığın sıkıntısı yaşanır.

Müminler ise yaşadıkları derin pişmanlık ile birlikte, çok üst bir

samimiyet elde ederler. -Allah'ın izniyle-, Allah'a daha da yakınla-

şırlar, Allah'a daha da derinden dua ederler. İman coşkuları, Kuran

ahlakını yaşamaktaki kararlılıkları, Allah'a olan bağlılıkları, ahirete

olan inançları, Allah korkuları çok daha fazla artar. Her konuda

çok daha iyi olmak için çok daha samimi kararlar alır, çok daha

fazla çaba harcayacak bir şevk ve enerji kazanırlar.

Cahiliye ahlakındaki kimi insanlar, herşeyi Allah'ın yarattığını

düşünmedikleri ve kadere iman etmedikleri için, hayatlarının so-

nuna kadar yaşadıkları pişmanlık hissinden ve suçluluk duygusun-

dan kurtulamazlar. “Eğer şöyle yapmamış olsaydım, bugün bu du-

rumlar oluşmazdı”, “Şu kişi bana şöyle yapmamış olsaydı, ben şim-

di çok farklı bir durumda olurdum” gibi, hiç bir faydası olmayacak

varsayımlar üzerinde düşünüp, üzülüp dururlar.

Müminler ise her hatalarından ders alırlar. Onlar da, “Şimdiki

aklım olsaydı asla öyle düşünmezdim ya da öyle davranmazdım”

derler ama olayların, Allah o şekilde dilediği için ve kaderde o şe-

kilde olması gerektiği için öyle gerçekleştiğini hiç unutmazlar. De-

falarca aynı tarihe döndürülseler, her seferinde de olayların aynı

şekilde gerçekleşeceğini bilirler.

Dolayısıyla müminlerin yaşadığı pişmanlıkta ‘şirk yoktur’. Ken-

dilerini kınarken, nefislerini eleştirirken ve yaptıklarından dolayı
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pişmanlık duyarken, bunların tümünün kaderde olduğu için o şe-

kilde gerçekleştiğini unutmazlar. Bu nedenle de cahiliye insanla-

rında olduğu gibi, ‘kurtulamadıkları bir suçluluk hissiyle yaşamaz-

lar’. Yaşadıkları pişmanlık da, “Nasıl yaptım?”, “Neden yaptım?”,

“Keşke yapmasaydım...” gibi Kuran dışı mantıklara dayalı değildir.

Herşeyin, yalnızca Allah öyle dilediği için yaratıldığının şuurunda-

dırlar. Önemli gibi görünen bir hata da yapmış olsalar, büyük bir

zarara da yol açmış olsalar, tüm bunları Allah'ın yarattığını, hepsi-

nin kaderin bir parçası olduğunu ve hepsinde kendileri için pek

çok hayır ve hikmet olduğunu bilirler. Bu nedenle de o hatadan

sonraki hayatlarını suçluluk ve eziklik hisleri içerisinde geçirmez-

ler. Hem Allah'tan korkarak hem de Allah’ın rahmetini umarak, sa-

mimi olduklarını bilerek, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için

sürekli olarak çaba harcarlar.

Elbette ki yaptıkları hataları unutmazlar. Ancak bu ‘unutama-

malarından’ kaynaklanmaz. İmanın ve Allah korkusunun bir gere-

ği olarak, hataları, iman edenlerin çok daha iyi insanlar olmalarına

vesile olur. Müminler hatalarını işte bu sebeple unutmazlar. Bir ko-

nuda belki bir kez hata yaparlar ama hayatlarının sonuna kadar ha-

talarını hatırlayarak, o olaydan aldıkları dersten istifade ederek

benzer bir tavır göstermekten sakınırlar.

(Savaştan) Geri bırakılan üç (kişiyi) de (bağışladı). Öyle ki, bütün

genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti, nefisleri de ken-

dilerine dar (sıkıntılı) gelmişti ve O’nun dışında (yine) Allah’tan

başka bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tevbe et-

sinler diye onların tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah, (yalnızca)

O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. (Tevbe Suresi, 118)  

Cahiliye ahlakını yaşayan kimi insanlar ise tevekkül edemedik-
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leri, kadere ve Allah'ın herşeyi hayırla yarattığına inanmadıkları

için, hatalarını unutmayı isteseler de başaramazlar. Hayatlarının

sonuna kadar hep o hatalarının etkisinde kalarak; onun suçluluğu

ve ezikliğiyle sıkıntılı bir ruh hali içinde yaşarlar. 

Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur. (A’la Suresi, 14)

Dün ya da ki piş man lık tan 

ib ret al mak ge re kir 

Dün ya ha ya tı, in san la rın cen net te ki ku sur suz ve son suz ha ya tı

ka za na bil me le ri için ya ra tıl mış çok önem li bir fır sat tır. Bu fır sa tı

de ğer len di re me yip din ahlakından uzak ya şa yan in san lar ise, bi raz

ön ce sö zü nü et ti ği miz gi bi, ahi ret te ki aza bı gör dük le rin de, dün ya -

da ge çir dik le ri her da ki ka nın an an piş man lı ğı nı ya şa ya cak lar dır.

Çün kü bu in san lar dün ya da çok de fa uya rıl mış, cen ne tin ve ce hen -

ne min var lı ğın dan ha ber dar edil miş ler di. Han gi dav ra nış la rı nın

ken di le ri ne na sıl bir son ha zır la ya ca ğı da on la ra bil di ril miş ti.

An cak, bu ge ri dö nül mez so na eriş me den ön ce Al lah, dün ya da

bu lun duk la rı sü re içe ri sin de in san la ra piş man lı ğın na sıl bir duy gu

ol du ğu nu ta nı tır. Ölüm le rin den ön ce bel ki dü şü nür ve doğ ru yu

gö rür ler di ye piş man lık his si ni on la ra mut la ka ya şa tır. Bu nun la

bir lik te, piş man lı ğı iç le rin de ya şa yan in san la ra, ha ta la rı nı ve yan lış

olan dav ra nış la rı nı dü zel te bi le cek le ri bel li bir sü re de ve rir. Her in -

san he nüz dün ya da iken, ha ya tı nı Al lah'ın ken di sin den is te di ği şe -

kil de yön len dir me ve tev be ede rek ge ri ka lan ya şa mı nı Al lah'ı ra zı

ede cek şe kil de sür dür me im ka nı na sa hip tir. 

İş te bu yö nüy le dün ya da ki piş man lık duy gu su, as lın da in san la -

ra Al lah'ın ve r miş ol du ğu çok bü yük bir fır sat tır. Çün kü eğer bu

piş man lı ğın ar ka sın dan Al lah'a yö ne lir ler se, Al lah on la rı, bu sa mi -
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mi yet le ri ne kar şı lık ebe di ola rak kur ta rır. Ama ak si ne, Al lah'tan

ge len bu uya rı ve fır sat la rı umur suz ca gör mez den ge lip vur dum -

duy maz lık ya par lar sa, ce za la rı, Al lah di le di ği sü re ce kur tu la ma ya -

cak la rı bir piş man lık ve azap olur. 

Ku ran'da ha ta ya pıp son ra dan piş man olan in san lar hak kın da

pek çok ör nek ve ri lir. Ya şa dık la rı piş man lık, bu in san lar dan bir bö -

lü mü nü Al lah'a yö nelt miş, ge ri ka lan ya şam la rın da bir da ha ay nı

ha ta la rı tek rar et me me le ri ni sağ la mış tır. Ama bir bö lü mü de bir

sü re son ra ya şa dık la rı sı kın tı yı unut muş, ay nı is yan kar ta vır la rı na

ge ri dön müş ler dir.

Ha ta la rın dan do la yı duy duk la rı piş man lı ğın ken di le ri ni tev be

et me ye ve doğ ru yo la sev ket ti ği kim se le re, Al lah Ku ran'da, Pey -

gam be ri miz (sav) dö ne min de mü ca de le den ge ri ka lan üç ki şi yi

şöy le ör nek ve rir:

An dol sun Al lah, pey gam be rin, Mu ha cir le rin ve En sa rın üze ri ne

tev be ih san et ti. Ki on lar -iç le rin de bir bö lü mü nün kal bi ner -

dey se kay mak üze rey ken- ona güç lük sa atin de ta bi ol du lar. Son -

ra on la rın tev be le ri ni ka bul et ti. Çün kü O, on la ra (kar şı) çok

şef kat li dir, çok esir ge yi ci dir. (Sa vaş tan) Ge ri bı ra kı lan üç (ki -

şi yi) de (ba ğış la dı). Öy le ki, bü tün ge niş li ği ne rağ men yer yü zü

on la ra dar gel miş ti, ne fis le ri de ken di le ri ne dar (sı kın tı lı) gel -

miş ti ve O'nun dı şın da (yi ne) Al lah'tan baş ka bir sı ğı na cak ol -

ma dı ğı nı iyi ce an la dı lar. Son ra tev be et sin ler di ye on la rın tev -

be si ni ka bul et ti. Şüp he siz Al lah, (yal nız ca) O, tev be le ri ka bul

eden dir, esir ge yen dir. (Tev be Su re si, 117-118)

Yu ka rı da ki ayet ler de gö rül dü ğü gi bi o dö nem de ge ri ka lan üç

ki şi, iç le rin de bü yük bir piş man lık ya şa mış lar dır. Ve bu piş man lık -



tan kur tul ma nın tek yo lu nun da yi ne Al lah'a sı ğı na rak tev be et mek

ol du ğu nu an la mış lar dır.

İş te ger çek piş man lık, in san la rı he men ha re ke te ge çi ren, hat ta

on la rı de ğiş ti ren, ha ta la rı nı dü zelt me ye yön len di ren böy le bir piş -

man lık tır. Böy le si ne sa mi mi bir piş man lık ta in san lar, ha yat la rı nın

ge ri ka lan bö lü mü nü Al lah'ın rı za sı na uy gun ola rak ya şa ya cak ve

Al lah'ı ba ğış la yan ve esir ge yen ola rak bul ma yı uma cak lar dır. Çün-

kü Allah tevbeleri kabul eder ve hatalarını düzelten kullarını bağış-

lar. Allah bu gerçeği Kuran'ın şu ayetleriyle haber verir:

An cak tev be eden, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nup dav -

ra nan baş ka; iş te on la rın gü nah la rı nı Al lah iyi lik le re çe vi rir.

Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. Kim tev be eder ve

sa lih amel ler de bu lu nur sa, ger çek ten o, tev be si (ve ken di si) ka -

bul edil miş ola rak Al lah'a dö ner. (Fur kan Su re si, 70-71)

Kö tü lük iş le yip bu nun ar dın dan tev be eden ler ve iman eden ler;

hiç şüp he siz Rab bin, bun dan (tev be den) son ra el bet te ba ğış la -

yan dır, esir ge yen dir. (A'raf Su re si, 153)

Ger çek ten Ben, tev be eden, ina nan, sa lih amel ler de bu lu nup da

son ra doğ ru yo la eri şen kim se yi şüp he siz ba ğış la yı cı yım. (Ta ha

Su re si, 82)

Bu nun ya nı sı ra, Ku ran'da, pey gam ber gön de ri len ka vim le rin,

yap tık la rı bü yük ha ta lar dan do la yı piş man ol duk la rı da be lir til -

mek te dir. Ni te kim Hz. Mu sa (as)'ın Tur Da ğı'na git me si nin ar dın -

dan kav mi, Al lah'ı unu tup bir hey ke le tap ma ya baş la mış, an cak

yap tık la rı nın bü yük bir ha ta ol du ğu nu gör dük le rin de bü yük piş -

man lık duy muş lar dır. Al lah, kav min içi ne düş tü ğü bu piş man lı ğı,

ayet ler de şöy le ha ber ver mek te dir:
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(Tu r'a git me si nin) Ar dın dan Mu sa'nın kav mi süs eş ya la rın dan

bö ğür me si olan bir bu za ğı hey ke li ni (ta pı la cak ilah) edin di ler.

Onun ken di le riy le ko nuş ma dı ğı nı ve on la rı bir yo la da yö nel -

tip-ilet me di ği ni (hi da ye te er dir me di ği ni) gör me di ler mi? Onu

(tan rı) edin di ler de, zul me den ler ol du lar. Ne za man ki (yap tık -

la rın dan do la yı piş man lık du yup, baş la rı) el le ri ara sı na dü şü -

rül dü ve ken di le ri nin ger çek ten şa şı rıp-sap tık la rı nı gö rün ce:

"Eğer Rab bi miz bi ze mer ha met et mez ve bi zi ba ğış la maz sa ke -

sin ola rak hüs ra na uğ ra yan lar dan ola ca ğız" de di ler. (A'raf Su -

re si, 148-149)

Al lah'ın, Ku ran'da bu ko nu da bah set ti ği bir di ğer ör nek ise bah -

çe sa hip le ri dir. Bah çe sa hip le ri Al lah'ın ni met ola rak ver di ği bah -

çe yi ken di le ri ne ma let miş, bü yük len miş ve Al lah'a şük ret me yi

unut muş lar dır. Bu nun üze ri ne Al lah'tan ge len azap, on la rın bu

dav ra nış la rın dan do la yı piş man ol ma la rı na ve he men Al lah'a yö -

ne lip dön me le ri ne ve si le ol muş tur. Ku ran'da bah çe sa hip le ri ile il -

gi li ayet ler şöy le dir: 

Ger çek şu ki, Biz o bah çe sa hip le ri ne be la ver di ği miz gi bi, bun -

la ra da be la ver dik. Ha ni on lar, sa bah vak ti (onu) mut la ka dev -

şi re cek le ri ne da ir and iç miş ler di. (Bu ko nu da) Hiç bir is tis na

yap mı yor lar dı. Fa kat on lar, uyu yor lar ken, Rab bin ta ra fın dan

do la şıp-ge len bir be la' onun üs tü nü sa rıp-ku şa ttı. So nun da (bah -

çe) kö kün den ku ru yup-kap ka ra ke sil di. Ni ha yet sa bah vak ti bir -

bir le ri ne ses len di ler. "Eğer ürü nü nü zü dev şi re cek se niz er ken ce

kal kıp-çı kın." Der ken, ara la rın da fı sıl da şa rak çı kıp-git ti ler: "Bu -

gün sa kın ora ya hiç bir yok sul gi rip de kar şı nı za çık ma sın." (Yok -

sul la rı) En gel le me ye güç le ri ye te bi lir miş gi bi er ken den git ti ler.

Ama onu gö rün ce: "Mu hak kak biz (gi de ce ği miz ye ri) şa şır mı -
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şız" de di ler. "Ha yır, biz (her şey den ve bü tün ser ve ti miz den)

yok sun bı ra kıl dık." (İç le rin de) Mu te dil olan bi ri de di ki: "Ben

si ze de me miş miy dim? (Al lah'ı) Tes bih edip yü celt me niz ge rek -

mez miy di?" De di ler ki: "Rab bi miz Se ni tes bih eder, yü cel ti riz;

ger çek ten biz ler za lim imi şiz." Şim di bir bir le ri ne kar şı ken di le -

ri ni kı na ma ya baş la dı lar. "Ya zık lar bi ze, ger çek ten biz ler az gın -

mı şız" de di ler. "Bel ki Rab bi miz, onun ye ri ne da ha ha yır lı sı nı

ve rir; şüp he siz biz, yal nız ca Rab bi mi z'e rağ bet eden kim se le -

riz." (Ka lem Su re si, 17-32)

Ne var ki insanların birçoğu, dünyadayken pişman olmaları ve

tevbe edip salih amellerde bulunmaları için kendilerine gelen uya-

rıyı, şartlar değiştiğinde ve kendilerine yeni bir fırsat tanındığında

hemen unutabilirler. Bu uyarıyı göz ardı edip eski tutumuna geri

dönenlerin ise, tevbe etmedikleri müddetçe bu nankörlükleri kar-

şılıksız kalmayacaktır. Hz. Salih (as)'ın kendilerine peygamber ola-

rak gönderildiği Semud kavminin yaşadıkları da böyledir. Allah'ın

elçisi onları açıkça uyardığı, pişman olacaklarını, azapla karşılaşa-

caklarını bildikleri halde ısrarla isyanda diretmişlerdir. Elbette

Allah vaadinden dönmeyendir ve vaat ettiği azabı bu insanlara

göstermiştir. Tüm insanlara ibret olacak bu gerçeği Allah Kuran'da

şöyle haber verir:

De di ki: "İş te, bu bir di şi de ve dir; su iç me hak kı (bir gün) onun,

bel li bir gü nün su iç me hak kı da si zin dir. Ona bir kö tü lük le do -

kun ma yın, son ra bü yük bir gü nün aza bı si zi ya ka lar." So nun da

onu (yi ne de) kes ti ler, an cak piş man ol du lar. Böy le ce azap on -

la rı ya ka la dı. Ger çek ten, bun da bir ayet var dır, ama on la rın ço -

ğu iman et miş de ğil dir ler. Ve şüp he siz, se nin Rab bin, güç lü ve

üs tün olan dır, esir ge yen dir. (Şu ara Su re si, 155-159)
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Bi lin me li dir ki Al lah son suz ada let sa hi bi dir. Ya pı lan hiç bir ha -

ta yı kar şı lık sız bı rak maz, an cak Ken di rı za sı için ya pı lan gü zel lik -

le rin de kat kat kar şı lı ğı nı ve rir. Sa mi mi bir piş man lık du ya rak

Ken di si 'ne yö ne len bir kim se yi mut la ka kur tu lu şa er di re ce ği ni ve

onu rah me ti ve cen ne tiy le mü ka fat lan dı ra ca ğı nı müj de ler. Bu du -

rum da in sa nın ken di ne şu so ru yu sor ma sı ge re kir: Dün ya da ya şa -

nan ge çi ci bir piş man lı ğın da hi ne ka dar bü yük bir sı kın tı ol du ğu -

nu bi li yor ken, son su za dek sür me ih ti ma li olan bir piş man lı ğı gö -

ze al mak doğ ru olur mu? Üs te lik aza bın bir an ol sun ha fif le til me -

ye ce ği ce hen nem ha ya tın da ya şa na cak bir piş man lı ğı...

El bet te hiç kim se böy le bir piş man lı ğı gö ze ala maz. Bu du rum -

da in sa nın yap ma sı ge re ken bel li dir. Dün ya da bu fır sa tı de ğer len -

dir me im ka nı her in san için ha len mev cut tur. Da ha sı bu fır sa tı

kul la na bi len bir in san sa de ce ce hen nem aza bın dan kur tul mak la

kal ma ya cak, hem dün ya da ki hem de cen net te ki tüm ni met le rin

va ri si ola cak tır. 

İş te bu ni met le re ka vuş mak ve ce hen nem hal kı nın piş man lı ğın -

dan uzak kal mak is te yen her in san, ha ya tı nı Al lah'ın rı za sı nı ka -

zan ma ya ada ma lı dır. O'nun ken di si ni ça ğır dı ğı, ka ran lık lar dan

nu ra ile ten yo la ka yıt sız şart sız uy ma lı dır. Ko nuy la il gi li ayet ler de

Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

O'dur ki, si zi ka ran lık lar dan nu ra çı kar mak için si ze rah met et -

mek te; me lek le ri de (si ze dua et mek te dir). O, mümin le ri çok

esir ge yi ci dir. O'na ka vu şa cak la rı gün, on la rın dir lik te men ni -

le ri: "Se lam"dır. Ve O, on la ra üs tün bir ecir ha zır la mış tır. (Ah -

zab Su re si, 43-44)
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İN KAR CI LAR İÇİN 

PİŞ MAN LI ĞIN BAŞ LAN GI CI:

ÖLÜM

Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Biz si zi şer le de ha yır la

da de ne ye rek im ti han edi yo ruz ve siz Bi ze 

dön dü rü le cek si niz. (En bi ya Su re si, 35)

Ölüm, ahi re tin var lı ğı na inan ma yan kim se ler ta ra fın dan bir

son, bir yo k o luş gi bi al gı la nır. Oy sa bu ha ta lı bir dü şün ce dir; çün -

kü ölüm bir son de ğil ak si ne bir baş lan gıç tır. İman eden ler için ku -

sur suz, tüm ek sik lik ler den arın dı rıl mış son suz bir cen net ha ya tı -

nın baş lan gı cı dır. İn kar eden ler için ise bü yük bir aza bın ya şa na ca -

ğı ce hen nem ha ya tı na ge çiş aşa ma sı dır. 

Bu ger çe ği kav ra yan in san lar, ölüm le bir lik te dün ya da gü zel bir

so nu ve ahi ret te gü zel bir baş lan gı cı ay nı an da ya şar lar. İn kar eden -

ler ise ken di le ri ne ön ce den ha ber ve ri len bu ger çe ği göz ar dı et me -

le ri nin te la fi edi le mez piş man lı ğı ile kar şı la şır lar. Al lah on lar için
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azap di le di ği sü re ce her an bu piş man lı ğı his se der ve bun dan kur -

tul ma nın da hiç bir yo lu nu bu la maz lar. 

İn san la rın ço ğu her ne ka dar ölüm le kar şı la şa na ka dar onu dü -

şün mek is te me se ler de bu, ke sin ola rak ger çek le şe cek bir olay dır.

Çün kü Al lah ölü mü dün ya ha ya tı nın ke sin bir so nu cu ola rak ya -

rat mış tır. Şim di ye ka dar tek bir in san bi le ölü mü ken din den uzak -

laş tı ra bil me yi ba şa ra ma mış tır. Kim se nin ma lı, pa ra sı, iti ba rı ya da

dost la rı bu ko nu da ona bir fay da sağ la ya ma mış tır. Her in san mut -

la ka ölüm le kar şı la şır. Al lah Ku ran'da bu ger çe ği pek çok ayet le ha -

ber ve rir:

Her ne re de olur sa nız, ölüm si zi bu lur; yük sek çe tah kim edil miş

şa to lar da ol sa nız bi le... (Ni sa Su re si, 78)

De ki: "El bet te si zin ken di sin den kaç tı ğı nız ölüm, şüp he siz si -

zin le kar şı la şıp bu lu şa cak tır. Son ra gay bı da mü şa he de edi le bi -

le ni de bi len (Al lah)a dön dü rü le cek si niz; O da si ze yap tık la rı nı -

zı ha ber ve re cek tir." (Cu ma Su re si, 8)

Oy sa Al lah, ken di ece li gel miş bu lu nan hiç bir kim se yi ke sin -

lik le er te le mez. Al lah yap tık la rı nız dan ha ber dar dır. (Mü na fi -

kun Su re si, 11)

Öy ley se ölü mü ve ölüm den son ra kar şı la şı la cak ha ya tı dü şün -

me mek, in sa nı bu ger çek le yüz yü ze gel mek ten kur ta ra bi lir mi?

El bet te ki bu so ru nun ya nı tı "ha yır"dır. Ma dem in san ölüm kar -

şı sın da ça re siz dir, bu du rum da ya pı la cak en akıl cı dav ra nış,

Al lah'ın ke sin ola rak ger çek le şe ce ği ni bil dir di ği ahi ret ha ya tı na

şim di den ha zır lık yap mak tır. 

Dün ya ha ya tı na ken di ni kap tı ra rak ahi re ti dü şün me yi ih mal

eden ler ölü me ha zır lık sız ya ka la nır lar. "Şim di na sıl ol sa gen ciz

dün ya nın ta dı nı çı ka ra lım, yaş la nın ca ya da ölü me yak la şın ca da
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ahi re ti dü şü nü rüz" di yen ler, hiç bir za man böy le bir fır sat la rı ol ma -

ya ca ğı nı an lar lar. Çün kü ölüm Al lah'ın tak dir et ti ği an da ger çek le -

şen bir olay dır. Ve in san yaş lı lı ğa ulaş ma dan genç yaş ta da öle bi lir.

Bu du rum da sa de ce ile ri ye yö ne lik plan lar ya pıp, Al lah'ın emir le -

ri ni ye ri ne ge tir me yi er te le mek in sa nın bü yük bir piş man lık ya şa -

ma sı na ne den olur. 

Tüm hayatını Allah'ı düşünmekten uzak geçiren ama öleceğini

anladığında tevbe eden kimseler de böyle bir pişmanlıkla karşıla-

şırlar. Çünkü böyle bir tevbe sadece ölüm korkusundan kaynakla-

nan, samimi bir düzelme, arınma niyeti taşımayan, dolayısıyla da

Allah Katında kabul edilmeyen bir tevbe olabilir. Söz konusu kişi-

ler bu gerçeği bildikleri halde tüm hayatları boyunca nefisleri için

yaşamayı tercih etmiş ve kendilerine tanınan sürenin sona erdiğini

anladıklarında da, çıkar yolları kalmadığını görmenin telaşıyla,

kendilerini kurtarmaya çalışmışlardır. Ama böyle yaparak bir so-

nuca ulaşamazlar çünkü Allah onların samimiyetsizliğine şahittir.

Rabbimiz'in, ayetlerde bildirdiği gibi, Allah insanların içlerinde

olanı, kimsenin bilmediği en gizli düşüncelerini bilendir. Sadece

ölüm korkusuna dayalı bir tevbeyi kabul etmeyeceğini ise Allah

şöyle haber vermiştir:

Tev be; ne kö tü lük le ri ya pıp edip de on lar dan bi ri ne ölüm ça -

tın ca: "Ben şim di ger çek ten tev be et tim" di yen ler, ne de ka fir

ola rak ölen ler için de ğil. Böy le le ri için acı bir azap ha zır la mı -

şız dır. (Ni sa Su re si, 18)

Al lah böy le in san la ra bir fır sat da ha ve ril di ğin de, yi ne nan kör -

lük ede cek le ri ni de pek çok aye tin de bil dir miş tir. Bu konudaki

ayetlerden bazıları şöyledir:

Ate şin üs tün de dur du rul duk la rın da on la rı bir gör sen; der ler ki:
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"Keş ke (dün ya ya bir da ha) ge ri çev ril sey dik de Rab bi mi z'in ayet -

le ri ni ya lan la ma say dık ve mümin ler den ol say dık." Ha yır, ön ce -

den sak lı tut tuk la rı ken di le ri ne açık lan dı. Şa yet (dün ya ya) ge ri

çev ril se ler bi le, ken di sin den sa kın dı rıl dık la rı şey le re şüp he siz

yi ne dö ne cek ler dir. Çün kü on lar, ger çek ten ka fir ler dir. (Enam

Su re si, 27-28)

Bu ne den le "na sıl ol sa son an da iman eder, tev be ede rim" gi bi

bir dü şün ce ye ka pıl mak son de re ce ha ta lı dır ve in san la rı ce hen -

nem aza bın dan kur ta ra maz. Öy ley se in san ölüm le kar şı laş tı ğın da

ken di si için ebe di bir piş man lı ğın baş la ma sı nı is te mi yor sa, bu

dün ya da mut la ka Rab bi mi z'e ka vu şa ca ğı nın ve dün ya da yap tık la -

rı nın kar şı lı ğı nı gö re ce ği nin bi lin ciy le ya şa ma lı dır. 

İn kar eden le rin ölüm anın da ki piş man lık la rı

Ya şa dık la rı sü re bo yun ca in san la ra pek çok kez cen net ve ce -

hen ne min var lı ğı, ahi ret için ha zır lık yap ma la rı ge rek ti ği ha tır la tı -

lır. An cak in kar cı lar her se fe rin de yüz çe vi rir ve ken di le ri ne ve ri -

len fır sat la rı de ğer len di re mez ler. Ölüm le kar şı laş tık la rın da ya şa -

dık la rı bü yük piş man lı ğın asıl se bep le rin den bi ri de, "ken di el le riy -

le" ken di le ri ni bu du ru ma sok muş ol ma la rı dır. Kim se on la rı zor la -

ma mış tır, on lar ken di ira de le riy le ha re ket ede rek bu kö tü so nu

ken di le ri seç miş ler dir. 

İn kar cı lar bu yan lış se çi min so nu cun da ölüm anı ile bir lik te

aza bı ya şa ma ya baş lar lar. Bu aza bın baş lan gı cı ise, Al lah'ın ayet ler -

de bil dir di ği gi bi, ölüm anın da ya şa nan bü yük kor ku dur. O gün in -

san la rın ya şa dı ğı kor ku yu Rab bi miz şöy le bil di rir:

(Ölüm kor ku sun dan) ayak lar bir bi ri ne do laş tı ğın da;

O gün sevk, yal nız ca Rab bi ne dir.
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Fa kat o, ne doğ ru la mış ne de na maz kıl mış tı.

An cak o, ya lan la mış ve yüz çe vir miş ti.

Son ra ça lım sa ta rak ya kın la rı na git miş ti.

Sen bu na müs ta hak sın, da ha sı na da müs ta hak sın.

Yi ne müs ta hak sın, da ha sı na da müs ta hak sın. (Kı ya met Su re si,

29-35) 

An cak unut ma mak ge re kir ki bu kor ku yu sa de ce in kar eden ler

ya şar lar. Çün kü iman eden in san lar za ten tüm ha yat la rı nı Al lah'ın

hoş nut lu ğu nu ve sev gi si ni ka zan mak için ça lı şa rak ge çi rir ler. Bu

ne den le umut içe ri sin de dir ler.

İn kar eden ler ise ölüm le bir lik te bü yük bir piş man lık ya şar lar,

an cak bu baş la rı na ge le cek azap la rın hiç bi ri ni en gel le me ye ya ra -

maz. Al lah in kar eden le rin can la rı nın bü yük bir acı ve zor luk içe -

ri sin de alı na ca ğı nı bil di rir:

... Sen bu za lim le ri, ölü mün 'şid det li sar sın tı la rı' sı ra sın da me -

lek le rin el le ri ni uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu kıs kıv rak ya -

ka la nış tan) çı ka rın, bu gün Al lah'a kar şı hak sız ola nı söy le di ği -

niz ve O'nun ayet le rin den bü yük le ne rek (yüz çe vir me niz)

do la yı sıy la al çal tı cı bir azap la kar şı lık gö re cek si niz" (de dik le -

rin de) bir gör sen... (Enam Su re si, 93)

Öy ley se me lek ler, yüz le ri ne ve ar ka la rı na vu ra vu ra can la rı nı

al dık la rı za man na sıl ola cak? (Mu ham med Su re si, 27)

Ölüm anında inkarcıların yaşadıkları bu durumu, dünya şartla-

rı içinde kavrayabilmek elbette mümkün değildir. Ancak Allah in-

sanların düşünmeleri ve böyle bir durumla karşılaşmaktan sakın-

maları için bunun haberini bildirmiştir. Ölüm melekleri, ayetlerde

de açıklandığı gibi inkar edenlerin sırtlarına ve yüzlerine vura vura

canlarını alacaklardır. İnkarcılar bir yandan fiziksel bir acı duya-
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caklardır. Elbette bu acıyla birlikte pişmanlığı da yaşamaya başla-

yacaklardır. Çünkü bu andan sonra artık geri dönüş imkanları kal-

mamıştır.  

Ay rı ca şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ölüm anın da in san ba şı na

ge len le rin tü mü nü bel ki de her za man kin den da ha açık bir şu ur la,

his se de rek ya şar. Onun için ar tık son suz bir ha yat baş la mış tır.

Ölüm sa de ce bir ge çiş aşa ma sı ve ru hun be den den ay rı la rak son -

suz luk me ka nı na gi di şi dir. 

İn kar cı lar can la rı alı nır ken ken di le ri ne çek ti ri len acı dan do la yı,

Al lah'ın di le me si dı şın da son su za ka dar sü re cek olan bü yük bir

azap la kar şı kar şı ya ol duk la rı nı an lar lar. Tüm ha yat la rı nı Al lah'ın

di nin den yüz çe vir miş ola rak ge çi ren bu kim se ler, o an da ken di le -

ri ni azap tan kur tar ma sı ve af fet me si için var güç le riy le Al lah'a yal -

va rır lar. Piş man lık la bir da ha dün ya ya dön dü rül me yi, sa lih amel -

ler de bu lun ma yı ve kay bet tik le ri ni te la fi et me yi is ter ler. An cak bu

is tek le ri ka bul edil mez çün kü on la ra, Al lah'ın bir aye tin de bil dir di -

ği gi bi "öğüt ala cak ola nın öğüt ala bi le ce ği ka dar bir sü re" ve ril miş,

cen net ve ce hen nem ha ya tı ha tır la tıl mış ama on lar bi le bi le bu ger -

çek ten yüz çe vir miş ler dir. Ken di le ri ne bir kez da ha böy le bir im -

kan ta nın mış ol sa, on la rın tüm bu piş man lık la rı nı unu ta rak yi ne

in ka rı ter cih ede cek le ri ni Al lah Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

So nun da, on lar dan bi ri ne ölüm gel di ği za man, der ki: "Rab bim,

be ni ge ri çe vi rin. Ki, ge ri de bı rak tı ğım (dün ya)da sa lih amel -

ler de bu lu na yım." As la, ger çek ten bu, yal nız ca bir söz dür, bu nu

da ken di si söy le mek te dir... (Mü’mi nun Su re si, 99-100)

İn kar eden ler dün ya da Al lah'a bi le bi le sec de et me miş, O'nun

hü küm le ri ni ye ri ne ge tir me miş ve O'nun em ret ti ği gü zel ah la kı ya -
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şa mak tan ka çın mış lar dır. Ölüm le bir lik te ise ar tık ne ka dar is te se -

ler de bu na güç ye ti re me ye cek le ri ni Al lah şöy le açık lar:

Aya ğın üs tün den (ör tü nün) açı la ca ğı ve on la rın sec de ye çağ rı -

la cak la rı gün, ar tık güç ye ti re mez ler. Göz le ri 'kor ku dan ve deh -

şet ten dü şük', ken di le ri ni de zil let sa rıp-ku şat mış. Oy sa on lar,

(da ha ön ce) sa pa sağ lam iken sec de ye da vet edi lir ler di. (Ka lem

Su re si, 42-43) 

Ölüm ile bir lik te Al lah'ın va at et ti ği her ola yın ger çek ol du ğu nu

kav ra yan bu kim se le rin piş man lı ğı nı ar tı ran bir ko nu da ha var dır.

Dün ya da iken inan ma dık la rı, söz le ri ni cid di ye al ma dık la rı ve hat -

ta alay et tik le ri mü min ler, o gün in kar eden le rin çek ti ği azap la rın

hiç bi ri ni ya şa maz lar. On lar tüm ha yat la rı nı sa mi mi yet le Al lah'ın

rı za sı nı is te ye rek ge çir me le rin den do la yı son su za ka dar her şe yin

en gü ze liy le mü ka fat lan dı rı lır lar. On la rın ca nı in kar cı la rın ki nin

tam ter si ne, hiç acı çek me den "yu mu şak ça" (Na zi at Su re si, 2) alı -

nır. Al lah'ın bir aye tin de bil dir di ği ne gö re me lek ler, ölüm anın da

mü min le ri se lam lar ve on la ra cen net müj de si ni ve rir ler:

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, 32)

Bu, inkar edenler için bir başka manevi azaptır. Çünkü dünyada

müminlere tanınan imkanlar ve fırsatlar kendilerine de verilmiştir.

Ancak onlar dünya hayatının geçici menfaatlerinden yararlanabil-

mek uğruna, bile bile cenneti kaybetmişlerdir. Dünyanın kısa bir

deneme yeri olduğu, ahiretin asıl hayat olduğu hatırlatıldığı halde

bunu anlamazlıktan gelmişlerdir. Bu yüzden dünyada ahiret için

kazançlı olabilecek hayırlar işlememişlerdir. Oysa Allah'ın emretti-
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ği güzel ahlakı yaşamak, salih bir mümin olmak, yalnızca samimi

bir niyet etmek ve bu niyette irade göstermekle her insan için

mümkündür. İşte tüm bunları düşünmek inkar edenlerin içindeki

pişmanlığı daha da artırır.

Al lah bir ayet te, "Yok sa kö tü lük le re ba tıp-ya ra alan lar, ken di -

le ri ni iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar gi bi kı la ca ğı mı zı mı

san dı lar? Ha yat la rı ve ölüm le ri bir mi ola cak? Ne kö tü hü küm ve -

ri yor lar." (Ca si ye Su re si, 21) şek lin de bu yu ra rak her ke sin ya şam

şek li ne gö re sa de ce hak et ti ği kar şı lı ğı ala ca ğı nı ha ber ve rir.

Bu nun ya nın da ce hen nem aza bı nın ken di le ri için ha zır edil di -

ği ni bil me nin ver di ği kor ku da in kar cı la rın piş man lık la rı nı kat kat

art ı ra cak tır. Zi ra o ana ka dar sa de ce can la rı nın acıy la çe ki li şi nin

ver di ği aza bı ya şa mış lar dır. An cak son ra sın da ken di le ri ni ne le rin

bek le di ği ni de çok iyi an la mış lar dır. 

İn kar eden le rin ölüm ile baş la yan bu piş man lık la rı Al lah di le di -

ği sü re ce de vam ede cek tir. Ge çen her da ki ka, her sa at ve her gün

hiç bit me yen aza bın için de ka la cak ve piş man lık tan kur tu la ma ya -

cak lar dır. 

Hal bu ki böy le si ne bü yük ve son suz bir piş man lı ğı ya şa ma mak

in sa nın ken di elin de dir. Ölü mün ve ahi re tin ger çek li ği ni an la mak

için on lar la kar şı laş ma yı bek le me ye ge rek yok tur. İn san için

Al lah'ın va adi ye ter li dir. Ölü mün son ra sın da Al lah'ın ada le ti ke sin

ola rak ye ri ni bu lur, in kar eden ler ce hen nem le azap lan dı rı lır ve

iman eden ler de cen ne te ka vu şur lar. 

Öy ley se he nüz ölüm le kar şı laş ma mış her in sa nın ya pa ca ğı en

akıl cı dav ra nış Al lah'a sı ğın mak ve O'nun rah me ti ni di le mek ola -

cak tır. Ay rı ca Al lah'ın in san la ra yol gös te ri ci ola rak gön der di ği Ku -

ran'ı ve Pey gam ber Efen di miz (sav)'in sün ne ti ni çok iyi öğ ren mek,



ve ken di le ri ne gös te ri len yol doğ rul tu sun da ya şa mak tır. Ölüm ger -

çe ği ni dü şün me ye rek ölüm den uzak dur mak de ğil, ak si ne ölü mün

ya kın lı ğı nı dü şü ne rek ha re ke te geç mek in sa na fay da sağ la ya cak tır.

Al lah'a yö ne lip dö nen in san dün ya da ve ahi ret te Rab bi mi z'in rı -

za sı nı ka za nır ve hoş nut edil miş ola rak cen ne te gi rer. Al lah mü -

min le ri Ku ran'da bu ger çek ile şöy le müj de ler:

Ey mut ma in (tat min bul muş) ne fis, Rab bi ne, hoş nut edi ci ve

hoş nut edil miş ola rak dön. Ar tık kul la rı mın ara sı na gir. Cen ne -

ti me gir." (Fecr Su re si, 27-30)

Ölü mün piş man lı ğın dan kur tul mak ve son suz cen ne tin gü zel -

lik le ri ne ka vuş mak is te yen in san, ölü mü ve son ra sı nı şim di den dü -

şün me li ve ken di si ni ya ra tan Rab bi mi z'in hak olan yo lu nu seç me -

li dir. 
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HE SAP GÜ NÜ YA ŞA NAN

PİŞ MAN LIK

Sur'a üfü rül dü; böy le ce Al lah'ın di le dik le ri dı şın da,

gök ler de ve yer de olan lar çar pı lıp-yı kı ldı. Son ra bir

da ha ona üfü rül dü, ar tık on lar aya ğa kalk mış du -

rum da gö zet li yor lar. Yer, Rab bi nin nu ruy la pa rıl -

da dı; (or ta ye re) ki tap kon du; pey gam ber ler ve şa -

hid ler ge ti ril di ve ara la rın da hak ile hü küm ve ril -

di, on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl maz lar. Her bir nef se

yap tı ğı nın tam kar şı lı ğı ve ril di. O, on la rın iş le dik -

le ri ni da ha iyi bi len dir. (Zü mer Su re si, 68-70) 

Dünya üzerinde gelmiş geçmiş bütün insanlar, ölümün ardın-

dan hesap günü diriltilirler. Ancak inkar edenler için diriliş anı

zorlu bir zamandır. İnkarcıların diriliş anındaki korku ve şaşkınlık

dolu konuşmalarını Allah Kuran'da şöyle haber verir:

De miş ler dir ki: "Ey vah lar bi ze, uy ku ya-bı ra kıl dı ğı mız yer den

bi zi kim di ril tip-kal dır dı? Bu,  Rah man (olan Al lah)ın vaat et ti -
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ği dir, (de mek ki) gön de ri len (el çi)ler doğ ru söy le miş." (Ya sin

Su re si, 52)

Ger çek olan vaat yak laş mış tır, iş te o za man, in kar eden le rin göz -

le ri yu va la rın dan fır la ya cak: "Ey vah lar bi ze, biz bun dan tam bir

gaf let için dey dik, ha yır, biz ler za lim kim se ler dik" (di ye cek ler).

(En bi ya Su re si, 97)

"Eyvah" sözü, yaşadıkları büyük panik, korku ve pişmanlığın bir

ifadesidir. Çünkü hayatları boyunca kendilerini ahiretle uyarıp

korkutan kişilerin doğru söylediklerini, yeniden dirildikleri günle

birlikte anlarlar. Dolayısıyla kendilerine vaat edilen diğer şeylerin

de sırasıyla başlarına geleceğini biliyorlardır artık. Şimdi, gerçekle-

şeceğine inanmadıkları bu azaba sürükleneceklerdir ve kaçıp kur-

tulmalarının da imkanı yoktur.

İn kar eden ler, di ri li şin ar dın dan Al lah'ın hu zu ru na çı ka rı lır lar.

Ar tık tüm yap tık la rın dan sor gu ya çe ki le cek ler ve bu he sa ba gö re

hak la rın da ki hü küm ve ri le cek tir. Bu nun için ken di le ri gi bi dün ya -

da Al lah'ın sı nır la rı nı ta nı ma yan, bü yük lük tas la ya rak ha re ket

eden in san la rın tü müy le be ra ber Al lah'ın hu zu ru na ge ti ril miş ler -

dir: 

Sur'a üfü rü le ce ği gün, ar tık siz dal ga dal ga ge le cek si niz. (Ne be

Su re si, 18)  

İşte bu hesap günü inkarcılar, hiçbir şeyin Allah'ın rızasını ka-

zanmaktan ve O'nun azabından korunmaktan daha önemli olma-

dığını anlarlar. Allah'ın gücünün ve varlığının delilleri son derece

açıkken ve Allah, Kendi rızasını kazanmanın yollarını göstermiş-

ken, bu fırsatı nasıl kaçırdıklarını düşündükçe, yaşadıkları pişman-

lık şiddetlenir. Konuşmalarından içlerinde yaşadıkları pişmanlık

açıkça hissedilir: 
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O gün, zul me den, el le ri ni (hınç la) ısı ra rak (şöy le) der: "Ah keş -

ke, el çiy le bir lik te bir yol edin miş ol say dım, vah ya zık lar ba na,

ne olur du da fi la nı dost edin me sey dim. Çün kü o, ger çek ten ba -

na gel dik ten son ra be ni zi kir den (Kur'an'dan) sap tır mış ol du."

Şey tan da in sa nı ya pa yal nız ve yar dım sız bı ra kan dır. (Fur kan

Su re si, 27-29)

İn kar cı lar he sap gü nü tüm bun la rı dü şü nüp ya şar lar ken ken di

dert le ri ne dü şer ler. Öy le ki ne ço cuk la rı nı, ne eş le ri ni, ne an ne le ri -

ni, ne ba ba la rı nı göz le ri gör ür. Al lah bu du ru mu Ku ran'da şöy le ta -

rif et mek te dir: 

Fa kat 'ku lak la rı pat la tır ca sı na olan o gür le me' gel di ği za man,

Ki şi o gün, ken di kar de şin den ka çar; an ne sin den ve ba ba sın -

dan, eşin den ve ço cuk la rın dan, o gün, on lar dan her bi ri si nin

ken di ne ye te cek bir işi var dır. (Abe se Su re si, 33-37)

Soy ba ğı nın ar tık on lar için hiç bir öne mi kal ma mış tır. Bu ki şi -

ler için önem li olan tek şey, Al lah'ın aza bın dan kur tu la bil mek tir.

Öy le ki azap tan kur tu la bil me le ri ne kar şı lık ken di oğul la rı nı, eş le -

ri ni ve kar deş le ri ni fid ye ola rak ver me yi bi le tek lif eder ler:

Gök yü zü nün eri miş ma den gi bi ola ca ğı gün; Dağ lar da (et ra fa

uçuş muş) ren ga renk yün gi bi ola cak. (Böy le bir gün de) Hiç bir

ya kın dost bir ya kın dos tu sor maz. On lar bir bir le ri ne gös te ri lir -

ler. Bir suç lu-gü nah kar, o gü nün aza bı na kar şı lık ol mak üze re,

oğul la rı nı fid ye ola rak ver mek is ter; ken di eşi ni ve kar de şi ni, ve

onu ba rın dı ran aşi re ti ni de; yer yü zün de bu lu nan la rın tü mü nü

(ver se de); son ra bir kur tul sa. Ha yır; (hiç bi ri ka bul edil mez).

Doğ ru su o (ce hen nem), ca yır ca yır yan mak ta olan ateş tir. (Me -

aric Su re si, 8-15)

Elbette hesap günü inkarcıların harcadıkları bu çabalar sonuç-
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suzdur. Dünyadayken mal, makam ve çocuk sahibi olmak bu kim-

selerin en büyük hedefleri olmuştur. Hatta bu hedeflerine ulaşabil-

mek için tüm ömürlerini harcamışlardır. Ama hesap günü bunla-

rın hiçbir değeri olmadığını anlarlar. Allah'ın huzuruna getirildik-

leri bu an, inkarcıların yok olup gitmek istediği, müminlerin ise

şevkle bekledikleri ve sevinç içinde oldukları andır. Allah bu anı

ayetlerinde şöyle tasvir etmektedir:

O gün, öy le yüz ler var dır ki apay dın lık tır; gü ler ve se vinç için -

de dir. Ve o gün, öy le yüz ler de var dır ki üze ri ni toz bü rü müş tür.

Bir ka rar tı sa rıp-kap la mış tır. İş te on lar da, ka fir, fa cir olan lar -

dır. (Abe se Su re si, 38-42)

İş te o gün in san la rın sa hip ol duk la rı en kıy met li şey, Al lah'ın rı -

za sı nı ara ya rak yap tık la rı sa lih amel ler dir. Ama in kar cı lar son suz

ha yat la rı nı kur ta ra cak olan bu kıy met li ha zi ne ye sa hip de ğil ler dir.

Ya şam la rı bo yun ca he sap gü nü Al lah'a su na bi le cek le ri, or ta ya ko -

ya bi le cek le ri bir iyi lik ve gü zel lik yap ma mış lar dır. İman et me miş

ol ma la rın dan do la yı ken di le rin ce iyi yap tık la rı nı san dık la rı şey ler

de bo şa git miş tir. Al lah bu ger çe ğe Ku ran'da şöy le dik kat çe ker:

De ki: "Dav ra nış (amel ler) ba kı mın dan en çok hüs ra na uğ ra ya -

cak olan la rı si ze ha ber ve re yim mi?" "On la rın, dün ya ha ya tın -

da ki bü tün ça ba la rı bo şa git miş ken, ken di le ri ni ger çek te gü zel

iş yap mak ta sa nı yor lar." İş te on lar, Rab le ri nin ayet le ri ni ve O'na

ka vuş ma yı in kar eden ler dir. Ar tık on la rın ya pıp-et tik le ri bo şa

çık mış tır, kı ya met gü nün de on lar için bir tar tı tut ma ya ca ğız.

(Kehf Su re si, 103-105)

Di ni in kar eden ler, ahi ret gü nü nün var lı ğın dan hep şüp he de ol -

duk la rı için o gü ne yö ne lik bir ha zır lık yap ma ge re ği duy ma mış,

yal nız ca ge çi ci olan dün ya da mal yı ğıp bi rik tir mek le, ne fis le ri nin
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is tek le ri ne uy mak la ömür le ri ni ge çir miş ler dir. Şim di ise as la te la fi

ede me ye cek le ri bir piş man lı ğın acı sı ile kar şı kar şı ya kal mış lar dır.

Bu ger çe ği Al lah Ku ran'da şöy le bil di rir:

Der ler ki: "Ey vah lar bi ze; bu, din gü nü dür." Bu, si zin ya lan la dı -

ğı nız (mümini ka fir den, hak lı yı hak sız dan) ayır ma gü nü dür.

(Saf fat Su re si, 20-21)

Üs te lik ar tık dün ya da yap mış ol duk la rı tüm vic dan sız lık lar, kö -

tü lük ler ve nan kör lük ler Al lah'ın hu zu run da ek sik siz ce bir bir or -

ta ya dö kü le cek tir. Ve on lar da ken di iş le dik le ri gü nah la ra şa hit lik

ede cek ler dir. Bu du rum Ku ran ayet le rin de şöy le ifa de edil mek te -

dir: 

On lar se nin Rab bi ne sı ra sı ra su nul muş lar dır. An dol sun, siz ilk

de fa ya rat tı ğı mız gi bi Bi ze gel miş ol du nuz. Ha yır, Bi zim si ze bir

ka vuş ma-za ma nı tes pit et me di ği mi zi san mış tı nız de ğil mi? (Ön -

le ri ne) Ki tap ko nul muş tur; ar tık suç lu-gü nah kar la rın, on da olan -

lar dan do la yı deh şet le-kor ku ya ka pıl dık la rı nı gö rür sün. Der ler

ki: "Ey vah lar bi ze, bu ki ta ba ne olu yor ki, kü çük bü yük bı rak -

ma yıp her şe yi sa yıp-dö kü yor?" Ya pıp-et tik le ri ni (ön le rin de) ha -

zır bul muş lar dır. Rab bin hiç kim se ye zul met mez. (Kehf Su re si,

48-49)

O gün in san lar, amel le ri ken di le ri ne gös te ril sin di ye, bö lük bö -

lük fır la yıp-çı kar lar. Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca ha yır iş ler se,

onu gö rür. Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca bir şer (kö tü lük) iş ler se,

onu gö rür. (Zel ze le Su re si, 6-8)

Al lah'ın Ku ran ayet le rin de bil dir di ği ne gö re bun dan son ra sı ra,

ki tap la rın ve ril me si ne gel miş tir. Ki tap lar mü min le rin sağ yan la rın -

dan ve ri lir ken, in kar cı la rın sol yan la rın dan ve ri lir. İn kar cı lar, ölüm

me lek le ri yan la rı na ge lip de can la rı nı al dık la rı an dan iti ba ren yı -
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kım üs tü ne yı kım ya şa mak ta dır lar. Bir yı kı mı da ki tap la rı nı el le ri -

ne al dık la rın da ya şar lar. İş le dik le ri suç la rı gör mek is te mez, bir an

ön ce yok ol mak is ter ler. İçin de bu lun duk la rı bu du ru mu, Al lah

ayet ler de şöy le ha ber ver mek te dir:

Ki ta bı sol eli ne ve ri len ise; o da, der ki: "Ba na keş ke ki ta bım ve -

ril me sey di."

"He sa bı mı hiç bil me sey dim."

"Keş ke o (ölüm her şe yi) ke sip bi tir sey di."

"Ma lım ba na hiç bir ya rar sağ la ya ma dı."

"Güç ve kud re tim yok olup git ti." (Hak ka Su re si, 25-29)

... Ki şi nin ken di el le ri nin ön ce den tak dim et tik le ri ne ba ka ca ğı

gün, ka fir olan da: "Ah, keş ke ben bir top rak olsaydım" di ye -

cek." (Ne be Su re si, 40)

Ki min de ki ta bı ar dın dan ve ri lir se,

O da, he lak (yok ol ma)yı ça ğı ra cak,

Çıl gın alev li ate şe gi re cek.

Çün kü o, (dün ya da) ken di ya kın la rı ara sın da se vinç liy di. Doğ -

ru su o, (Rab bi ne) bir da ha dön me ye ce ği ni san mış tı. Ha yır; ger -

çek ten Rab bi, ken di si ni çok iyi gö ren di. (İn şi kak Su re si, 10-15)

İş te tüm bun la rı gö ren in kar cı lar, dün ya da ya şa dık la rı sü re bo -

yun ca ne ka dar bü yük bir fır sa tı ka çır mış ol duk la rı nı an lar lar. Ve

bu nu an la dık la rın da da o bü yük sı kın tı yı ya ni piş man lı ğı en şid -

det li şe kil de ya şar lar. Üs te lik ken di için de bu lun duk la rı bu or ta mın

ak si ne mü min le rin bü yük bir coş ku ve mut lu luk için de ol du ğu na

şa hit olur lar. Bu nu gö ren in kar cı lar da ha da bü yük bir piş man lık

his se der ler. Çün kü dün ya day ken mü min le rin her çağ rı sı na inat la

di ren miş ve ken di le ri ni da ha üs tün gö re rek on lar dan yüz çe vir miş -

ler dir. Ama artık, Kuran’da haber verildiği gibi, "duyarlı teraziler"
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(Enbiya Suresi, 47) konmuştur. Herkes kitabında yazan amellerine

göre cennete ya da cehenneme sevk edilecektir. Hesap günü inkar-

cılar, hak ettikleri yeri anlarlar ve bundan dolayı büyük bir korkuya

kapılırlar. Bu kimselerin yaşadıkları korkuyu, Allah bir ayette şöyle

bildirir:

(O gün) Za lim le ri ka zan dık la rı do la yı sıy la kor kuy la tit rer ler -

ken gö rür sün; o (yap tık la rı) da üst le ri ne çö kmüştür... (Şu ra Su -

re si, 22) 

Al lah'ın son suz ada le ti te cel li eder ve her ke se yap tık la rı nın kar -

şı lı ğı tek bir zer re da hi ek sik ol mak sı zın ve ri lir:

"Biz ise, kı ya met gü nü ne ait du yar lı te ra zi ler ko ya rız da ar tık,

hiç bir ne fis hiç bir şey le hak sız lı ğa uğ ra maz. Bir har dal ta ne si

bi le ol sa ona (te ra zi ye) ge ti ri riz. He sap gö rü cü ler ola rak Biz ye -

te riz." (En bi ya Su re si, 47)

Mü min ler ko lay bir he sa ba çe ki lir ler ken, in kar cı la rın he sa bı

son de re ce çe tin olur. Al lah'ın dün ya da ken di le ri ne bah şet ti ği her

ni met ten te ker te ker sor gu ya çe ki lir ler. Al lah'ın emir ve tav si ye le -

ri ne uyup uy ma dık la rı, ne re de nan kör bir ta vır gös ter dik le ri, iç le -

rin den ge çen is yan kar dü şün ce ler, kö tü söz ler, göz ar dı et tik le ri

uya rı lar gi bi ha yat la rı nın her anı ile il gi li ola rak he sap ve rir ler. An -

cak dün ya da iken öne sür dük le ri sa mi mi yet siz ma ze ret le ri o gün

ge çer li ol maz ve hat ta özür be yan et me le ri ne bi le izin ve ril mez. O

gün in kar cı la rın kar şı la şa ca ğı or ta mı Al lah Ku ran'da şöy le ta rif

eder:

O gün, ya lan la yan la rın vay ha li ne.

Bu, on la rın ko nu şa ma ya cak la rı bir gün dür.

Ve on la ra özür be yan et me le ri için izin ve ril mez.



O gün, ya lan la yan la rın vay ha li ne.

Bu, hü küm gü nü dür; si zi ve ön ce ki le ri 'bi ra ra da top la dık.'

Şa yet ku ra bi le ce ği niz hi le li bir dü ze ni niz var sa, dur mak sı zın

Ba na kar şı ku run.

O gün, ya lan la yan la rın vay ha li ne. (Mür se lat Su re si, 34-40)

He sap tar tı sı ha fif ge len in kar cı lar, ayet te ha ber ve ril di ği üze re

"... ar tık ne yi ha zır la dı ğı nı bi lip öğ ren miş tir" (Tek vir Su re si, 14)

ve gi de cek le ri yer de bel li ol muş tur. Bu azap do lu yer ayet ler de "ha -

vi ye" ola rak ad lan dı rıl mış tır. Al lah ayet ler in de şöy le bu yur mak ta -

dır:

İş te, ki min tar tı la rı ağır ba sar sa,

Ar tık o, hoş nut olu nan bir ha yat için de dir.

Ki min tar tı la rı ha fif ka lır sa,

Ar tık onun da ana sı (son du ra ğı) "ha vi ye"dir (uçu rum).

Onun ne ol du ğu nu (ma hi ye ti ni) sa na bil di ren ne dir?

O, kız gın bir ateş tir. (Ka ari'a Su re si, 6 –11) 

Tüm bun lar he sap gü nü in kar eden le rin ya şa ya cak la rı bü yük

piş man lı ğın şid de ti ni an la ya bil mek açı sın dan son de re ce önem li -

dir. Çün kü o gün gel di ğin de in san piş man ol mak için çok geç kal -

mış ola cak tır. Eğer bu ra da an la tı lan la rı dü şü nür ve Al lah'ın ra zı

ola ca ğı gü zel dav ra nış la rı nı ar tı rır sa, yu ka rı da ki ayet te bil di ril di ği

gi bi "tar tı la rı ağır ba sa cak tır". Ve an cak bu şe kil de bü yük bir piş -

man lık tan kur tu la bi le cek tir.
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CE HEN NEM DE Kİ

PİŞ MAN LIK

(Ateş,) On la rı uzak bir yer den gör dü ğün de, on lar

bu nun ga zap lı öf ke si ni ve uğul tu su nu işi tir ler.

(Fur kan Su re si, 12)

İn kar eden le rin ce hen ne mi gör dük le rin de

ya şa dık la rı piş man lık

He sap gü nü tüm in san lar bi ra ra ya top la na cak ve he sap la rı nın

bel li ol ma sı nın ar dın dan in kar eden ler bö lük ler ha lin de ce hen ne -

me sevk edi le cek ler dir. Bu ka la ba lı ğın ara sın da ta rih bo yun ca

Al lah'ın var lı ğı nı ve di ni ni in kar et miş, Al lah'ın ayet le ri ne kar şı bü -

yük len miş ve yüz çe vir miş olan her kes bu lu na cak tır. Ara la rın da

dün ya da ken di le rin ce zen gin lik ya da iti bar sa hi bi olan ki şi ler de

ola cak tır. Ama bu in san lar, dün ya da ken di le ri ni kur ta ra bi le ce ği ni

san dık la rı şey le rin, o gün hiç bir fay da sağ la ma dı ğı na şa hit lik ede -

cek ler dir. Rab bi miz Ku ran'da tüm in kar cı la rın hor la na rak ve aşa -

ğı la na rak ce hen ne me doğ ru sü rük le ne cek le ri ni ha ber ver miş tir.
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Ce hen ne min ka pı sı na gel dik le rin de bek çi ler suç la rı nı ken di le ri ne

bir kez da ha iti raf et tir dik ten son ra tüm in kar cı la rı içe ri ala cak ve

ce hen ne min ka pı la rı nı üzer le ri ne ka pa ta cak lar dır. Al lah Ku ran'da

in kar cı la rın ce hen ne me sevk edi liş le ri ni şöy le an la tır:

İn kar eden ler, ce hen ne me bö lük bö lük sevk edil di ler. So nun da

ora ya gel dik le ri za man, ka pı la rı açıl dı ve on la ra (ce hen ne min)

bek çi le ri de di ki: "Si ze Rabbiniz'in ayet le ri ni oku yan ve bu gün le

kar şı la şa ca ğı nı zı (söy le yip) si zi uya ran el çi ler gel me di mi?" On -

lar: "Evet." de di ler. An cak azap ke li me si ka fir le rin üze ri ne hak

ol du. De di ler ki: "İçin de ebe di ka lı cı lar ola rak ce hen ne min ka -

pı la rın dan (içe ri) gi rin. Bü yük lü ğe ka pı lan la rın ko nak la ma ye ri

ne kö tü dür. (Zü mer Su re si, 71-72)

İş te bu, si zin yer yü zün de hak sız ye re şı ma rıp-az ma nız ve az -

gın ca öl çü yü ta şır ma nız do la yı sıy la dır. İçin de ebe di ka lı cı lar ola -

rak ce hen ne min ka pı la rın dan gi rin. Ar tık mü te keb bir le rin ko -

nak la ma ye ri ne kö tü dür. (Mü'min Su re si, 75-76)

Bu insanların arasında dünya hayatında Allah'ın azabıyla ve ce-

hennemle karşılaşacaklarını bilmediğini söyleyebilecek tek bir kişi

bile yoktur. Çünkü Allah sonsuz adaleti ile her insana dünyada

iken uyarıcı göndererek onlara Kendi varlığını, hesap gününü, cen-

neti ve cehennemi hatırlatmıştır. Bu nedenle inkarcıların tümü ce-

hennem azabını hak olarak yaşadıklarını ikrar edeceklerdir. Bu in-

sanlar dünyadayken uyarıldıkları halde büyüklenmişler ve kendi-

lerini yaratan Allah'a, bile bile kulluk etmemişlerdir. 

Allah Kuran’da inkarcıların bu büyüklenmelerinin ahirette de

devam ettiğini bildirmiştir. İnkar edenler ahirette pişman oldukla-

rını kabul etmeyecek, büyüklendikleri için “Rabbinize dua edin;

azaptan bir günü (olsun) bize hafifletsin." (Mü'min Suresi, 49) di-
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yerek Allah’ı kendi yaratıcıları olarak kabul etmeyeceklerdir.

(Allah’ı tenzih ederiz) Yine inkar edenler kendi organlarının hare-

ketlerine şaşıracak; derileri, gözleri ve kulaklarının kendi aleyhle-

rine şahitlik etmelerine kızarak "Niye aleyhimizde şahitlik etti-

niz?" (Fussilet Suresi, 21) diyeceklerdir. “Onlar azabı görünce piş-

manlıklarını gizlerler” (Yunus Suresi, 54) ayetinde de haber veril-

diği üzere pişmanlıklarını kabul etmeyerek, gizleyeceklerdir. Ce-

hennemde türlü işkencelere uğramalarına rağmen af dilemeyecek,

Yüce Rabbimiz Allah’a olan haksız öfkelerinden ve kinlerinden do-

layı pişman olmadıklarını söyleyeceklerdir. Rabbimiz’in “... oysa

onlar haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hükmedilmiş-

tir.” (Yunus Suresi, 54) ayetinde de haber verdiği üzere ahirette hiç

kimse haksızlığa uğramayacaktır. Ancak inkar edenler kibirlerin-

den ötürü haksızlığa uğratıldıklarını düşünecek ve daha çirkin ta-

vırlar sergileyeceklerdir.

Allah inkarcıların bu çirkin tavırları nedeniyle “Rahman (olan

Allah)a karşı sesler kısılmıştır; artık bir hırıltıdan başka bir şey

işitemezsin.” (Taha Suresi, 108) ayetinde haber verildiği gibi onla-

rın konuşmalarına izin verilmeyeceğini ve inkarcıların  cehenneme

boyunları bükük gireceklerini bildirmiştir. Rabbimiz'in bu gerçeği

haber verdiği bir ayet şöyledir:

... Doğ ru su Ba na iba det et mek ten bü yük le nen (müs tek bir)ler;

ce hen ne me bo yun bük müş kim se ler ola rak gi re cek ler dir. (Mü -

min Su re si, 60)

Bu in san la rın bir kıs mı dün ya da ken di le ri ni çok güç lü gör müş -

ler ve bun dan do la yı baş kal dır mış lar dır. Güç le ri nin ken di le ri ni

her tür lü teh li ke ye kar şı ko ru ya ca ğı nı san mış lar dır. Ne za man ken -

di le ri ne ce hen ne min var lı ğı, bu dün ya da Al lah'ın rı za sı için ya şa -
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ma la rı, ahi ret te cen net yur du nu is te me le ri ve Al lah'ın Kah har

(kah re den) sı fa tı ha tır la tıl sa, şöy le de miş ler dir:

Ve ken di ken di le ri ne: "Söy le dik le ri miz do la yı sıy la Al lah bi ze

azap et se ya." der ler. On la ra ce hen nem ye ter; ora ya gi re cek ler -

dir. Ar tık o, ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (Mü ca de le Su re si, 8)

Bu baş kal dı rış la rı na kar şı lık ola rak ce hen ne min ka pı la rın dan

içe ri ye alı na cak lar dır ve bir da ha da Al lah di le me dik çe dı şa rı ya

çık ma la rı na izin ve ril me ye cek tir. İş te ate şi gör dük le ri bu an in kar -

cı lar yap tık la rın dan do la yı bir kez da ha bü yük bir piş man lık ya şa -

ya cak lar dır. Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği gi bi, ce hen nem den hiç bir

ka çış yo lu ol ma dı ğı nı an la ya cak lar dır:

Suç lu-gü nah kar lar ate şi gör müş ler dir, ar tık içi ne ken di le ri nin

gi re cek le ri ni de an la mış lar dır; an cak on dan bir ka çış yo lu bu la -

ma mış lar dır. (Kehf Su re si, 53)

Dün ya ha ya tın da an la maz lık tan gel dik le ri her şe yi ar tık açık ça

gö re cek ve kav ra ya cak lar dır. Bü tün ha yat la rı nı boş bir amaç uğ ru -

na tü ket tik le ri ni, çok az ve ge çi ci bir men fa at uğ ru na ahi ret ya şam -

la rı nı azap için de ge çi re cek le ri ni an la ya cak lar dır. Dün ya da ya şa -

dık la rı bir kaç on se ne yi çok uzun zan net miş ve bu yüz den ahi re ti

dü şün me miş ler dir. Bu ra da aciz lik ler ve ek sik lik ler se be biy le hiç bir

za man tat min ol ma yan bir ruh ha li ni ya şa ma yı, cen net te ki ku sur -

suz, hiç bir ek sik li ği ol ma yan, yor gun luk, aç lık gi bi fi zik sel ek sik lik -

le rin de bu lun ma dı ğı, mü kem mel ni met ler le do lu cen net te bü yük

bir mut lu luk için de ya şa ma ya ter cih et miş ler dir. Ama ce hen ne min

ka pı la rın dan gir dik ten son ra ar tık ge ri dö nüş im kan la rı ol ma dı ğı -

nı an la ya cak lar dır. Bu yüz den dün ya ha ya tın da sa hip ol duk la rı her

şe yi fid ye ola rak ve re rek azap tan kur tul ma ya ça lı şa cak lar dır. Ku -

ran'da on la rın bu so nuç suz ça ba la rı şöy le bil di ril miş tir: 

73

Adnan Oktar (Harun Yahya)



... O'na ica bet et me yen ler ise, yer yü zün de ki le rin tü mü ve bu -

nun la bir lik te bir ka tı da ha on la rın ol sa mut la ka (kur tul mak

için) bu nu fid ye ola rak ve rir ler di. Sor gu la ma nın en kö tü sü on -

lar için dir. On la rın ba rın ma yer le ri ce hen nem dir, ne kö tü bir

ya ra tık tır o! (Rad Su re si, 18)

Fa kat bu in san la rın ce hen ne me gi re cek le ri ni an la dık la rın da

gös ter dik le ri bu ça ba nın hiç bir kar şı lı ğı yok tur. Al lah on la rın bu

gi ri şim den bir so nuç ala ma ya cak la rı nı şöy le ha ber ver miş tir:

Ar tık bu gün siz den her han gi bir fid ye alın maz ve in kar eden -

ler den de. Ba rın ma ye ri niz ateş tir, si zin ve li niz (si ze ya ra şan

dost) odur; o ne kö tü bir gi diş ye ri dir. (Ha did Su re si, 15)

El bet te in kar cı la rın bu ça ba la rı nın so nuç ver me me si nin önem li

bir ne de ni var dır. Al lah on la rı dün ya da iken ce hen nem aza bı nı ha -

tır la ta rak uyar mış tır. Ve o gün hiç bir in sa nın bir di ğe ri ne yar dım

ede me ye ce ği, onu kur tar mak için hiç bir şey ver me ye ce ği, ay rı ca

ver se bi le bu nun ka bul edil me ye ce ği ko nu sun da on la rı uyar mış tır.

İn san la rı bu ko nu da uyar mak için Rabbimiz'in indirdiği bir ayet

şöyledir:

Ve hiç kim se nin, hiç kim se adı na bir şey öde me ye ce ği, hiç kim -

se nin şe fa ati nin ka bul edil me ye ce ği, hiç kim se den bir fid ye alın -

ma ya ca ğı ve yar dım gö rül me ye ce ği bir gün den sa kı nın. (Ba ka ra

Su re si, 48) 

Ama onlar kendilerine yapılan her türlü uyarıya rağmen inkar-

da diretmiş ve bile bile kendilerine böyle bir son hazırlamışlardır.

O gün kavrayacakları en büyük gerçeklerden biri, kendi yaptıkları

dolayısıyla cehennemi hak ettikleri olacaktır.

Bu nu an la dık la rın da his set tik le ri piş man lık ise -Al lah'ın di le -

me si dı şın da- son suz ha yat la rı bo yun ca hiç bir za man kur tu la ma -
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ya cak la rı bir azap ola cak tır. Çün kü ar tık çok önem li bir ger çek le

yüz yü ze gel miş ler dir. Eğer ha yat la rı nı boş amaç lar ye ri ne ken di le -

ri ni ve her şe yi ya ra tan Rab bi mi z'i ra zı et me ye ada mış ol sa lar, bu -

gün ce hen ne min ka pı sın da de ğil cen ne tin ya nın da ola cak lar dır.

Ama on lar doğ ru ola nı yap ma mış lar dır ve bu yüz den de hüs ran la

kar şı laş mış lar dır. 

On lar için Al lah'ın bir ayet te bil dir di ği gi bi "ka pı la rı ki lit len miş

bir ateş" (Be led Su re si, 20) var dır. Ya ni ce hen ne min ka pı sın dan

içe ri gir dik ten son ra ar tık bu ka pı üzer le ri ne ki lit le ne cek tir. Ve bu

ka pı nın ar dın da Al lah di le di ği sü re ce ya şa ya cak la rı, so nu bel li ol -

ma yan ateş aza bı var dır. İn kar cı lar için bu ateş aza bın dan hiç bir za -

man kaç ma ya da kur tul ma im ka nı ol ma ya cak tır. Al lah on la rın

atıl dık la rı bu ate şi "Hu ta me" ola rak isim len dir miş tir. Hü me ze Su -

re si'nde ki ayet ler şöy le dir:

Hu ta me’nin ne ol du ğu nu sa na bil di ren ne dir?

Al lah'ın tu tuş tu rul muş ate şi dir. 

Ki o, yü rek le rin üs tü ne tır ma nıp çı kar.

O, on la rın üze ri ne ki lit le ne cek tir;

(Ken di le ri de) Di ki lip-yük sel til miş sü tun lar da (bağ la na cak lar -

dır)." (Hü me ze Su re si, 5-9)

İn kar eden le rin ce hen nem de

kar şı la şa cak la rı azap

İn kar cı la rın ce hen nem de ya şa ya cak la rı piş man lık tan söz et me -

den ön ce, ora da kar şı la şa cak la rı azap la rı an lat mak fay da lı ola cak -

tır. Çün kü in san ce hen nem de ki azap çe şit le ri ni öğ ren me den, ora -

da ya şa na cak piş man lı ğın bo yut la rı nı da kav ra ya ma ya bi lir.

İn kar cı la rın ya şa dık la rı piş man lık bi raz ön ce de söz et ti ği miz
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gi bi, he nüz ce hen ne mi gör dük le ri an da baş lar. Ce hen ne me gi rer -

ken ve ar dın dan ce hen nem de ki azap la rı ya şar ken de bu so nu gel -

me yen piş man lık de vam eder. Al lah bu ki şi le rin ce hen ne me gi riş -

le ri nin ar dın dan yap tık la rı ko nuş ma la rı şöy le ha ber ver miş tir: 

Rab le ri ni in kar eden ler için ce hen nem aza bı var dır. Ne kö tü dö -

nüş ye ri dir o. İçi ne atıl dık la rı za man, kay na yıp-fe ve ran eder ken

onun kor kunç ho mur tu su nu işi tir ler. Öf ke si nin-şid de tin den ne -

re dey se pat la yıp par ça la na cak. Her bir grup içi ne atıl dı ğın da,

bek çi le ri on la ra so rar: "Si ze bir uya rı cı gel me di mi?" On lar:

"Evet" der ler. "Bi ze ger çek ten bir uya rı cı gel di. Fa kat biz ya lan -

la dık ve: "Al lah hiç bir şey in dir me di, siz yal nız ca bü yük bir sap -

mış lık için de si niz" de dik. Ve der ler ki: "Eğer din le miş ol say dık

ya da akıl et miş ol say dık, şu çıl gın ca ya nan ate şin hal kı ara sın da

ol ma ya cak tık." Böy le ce ken di gü nah la rı nı iti raf et ti ler. Çıl gın ca

ya nan ate şin hal kı na (Al lah'ın rah me tin den) uzak lık ol sun.

(Mülk Su re si, 6-11)

Al lah'ın ayet ler de bil dir di ği gi bi, in kar eden ler ce hen ne me atıl -

dık la rın da ilk ola rak kor kunç bir ses le kar şı la şa cak lar dır. Al lah

Mülk Su re si'nin 7. aye tin de bu se si "kay na yıp fe ve ran eden ateş ten

çı kan kor kunç bir ho mur tu" ola rak ta rif et miş tir. Kuş ku suz in kar -

cı lar bu kor kunç ho mur tu yu duy duk la rın da ta rif edi le me ye cek bir

sı kın tı ve kor ku ya şa ya cak lar dır. Al lah bir baş ka aye tin de ise, ate şi,

in kar eden ler için öf ke sin den pat la yıp par ça la na cak şe kil de ya rat -

tı ğı nı bil dir miş tir. (Mülk Su re si, 8) Bu deh şet ve ri ci olay la ra şa hit

olan in kar cı lar na sıl bir azap la kar şı kar şı ya ol duk la rı nı an la ma nın

ver di ği ça re siz li ği ya şa ya cak lar dır. Ve yu ka rı da ki ayet ler de Rab bi -

mi z'in bil dir di ği gi bi, dün ya da bun la rı ak le de me miş ol ma nın piş -

man lı ğı nı di le ge ti ren ko nuş ma lar ya pa cak lar dır. 



Böyle amansız bir sıkıntı yaşamaları, karşılaşacakları her azabın

birbirinden dehşet verici ve can yakıcı olacağını anlamaları dolayı-

sıyladır. Allah ayetlerinde cehennemin kalınacak en kötü yer oldu-

ğunu bildirmiştir:

... Ne kö tü ba rı nak tır o (Al-i İm ran Su re si, 162)

... Ne kö tü bir ya tak tır o. (Ni sa Su re si, 115)

... On la rın ba rın ma yer le ri ateş tir. Za lim le rin ko nak la ma ye ni

ne kö tü dür. (Al-i İm ran Su re si, 151)

(Ki bu) Ce hen nem dir. Ona yas la nır lar. Ne kö tü bir ka rar (ye ri -

dir) o. (İb ra him Su re si, 29)

Ce hen nem eh li bu en kö tü ba rın ma ye ri ne bü yük bir ka la ba lık

ha lin de atı la cak tır. Bir ayet te Al lah "Ar tık on lar ve az gın lar onun

içi ne dö kü lmüştür." (Şu ara Su re si, 94) şek lin de bil dir miş tir. Bu

ifa de den dün ya da ken di le rin ce mal, mülk, iti bar sa hi bi ol duk la rı nı

dü şü ne rek bü yük le nen ler de da hil tüm in kar cı la rın, ce hen nem

ate şi ne de ğer siz bir yı ğın ha lin de dö kü le cek le ri an la şıl mak ta dır.

Dünyada kibirlenmelerine karşılık o gün küçük düşürülecek, hor-

lanacak ve aşağılanacaklardır. 

Ora da hiç bir za man de ğer gör me ye cek ve esir gen me ye cek ler dir.

Öy le ki ce hen ne min odu nu ola cak ve ate şin kay na ğı ola rak son su -

za dek acı için de ya şa ya cak lar dır. Bu ger çe ği ha ber ve ren ayet ler de

Rab bi miz şöy le bu yur mak ta dır:

Ger çek ten siz de, Al lah'ın dı şın da tap tık la rı nız da ce hen ne min

odu nu su nuz, siz ona va ra cak sı nız. (En bi ya Su re si, 98)

... Ve on lar ate şin ya kı tı dır lar. (Al-i İm ran Su re si, 10)

Allah'ın Kuran'da bildirdiği cehennem azapları çok çeşitlidir. İn-

sanlardan bir çoğu orada bir ayette belirtildiği gibi "bütün zamanlar
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boyunca", yani Allah takdir ettiği sürece, her an azapla iç içe bulu-

nacaklardır. Bu azap çeşitlerinden bazılarını şöyle sayabiliriz:

Fur kan Su re si'nin 13. aye tin de Al lah in kar cı la rın ate şin sı kı şık

bir ye ri ne el le ri bo yun la rı na bağ lı ola rak atı la cak la rı nı ha ber ver -

miş tir. Bi lin di ği gi bi dün ya da in san lar dar bir yer de bir kaç da ki ka -

dan faz la kal dık la rın da son de re ce ra hat sız olur ve he men bu ra dan

çık mak is ter ler. Ken di le ri ni dört ta ra fı ka pa lı dar bir alan da dü şün -

mek bi le is te mez ler. An cak ce hen nem de ta rif edi len azap dün ya da -

kiy le kı yas lan ma ya cak ka dar bü yük tür. İn kar cı lar ora da hem dar

ve sı kı şık bir ye re atı la cak lar dır, hem de bu lun duk la rı yer de ateş

aza bı ola cak tır. Üs te lik el le ri bo yun la rı na bağ lan mış şe kil de ol duk -

la rı için de ğil ateş ten kur tul mak, ha re ket et me im ka nı bi le bu la ma -

ya cak lar dır. Elbette insan böyle bir ortamı zihninde canlandırırken

bile çok şiddetli sıkıntı duyar ki, bunu bir de gerçek olarak yaşama-

nın nasıl bir acı vereceği çok açıktır.  

Al lah baş ka aye tlerin de in kar cı la rın kap ka ra du man dan bir göl -

ge için de ola cak la rı nı bil dir miş tir. (Va kıa Su re si, 43-44) An cak göl -

ge de yin ce ge nel de in san lar se rin, fe rah bir yer al gı lar lar. Oy sa ce -

hen nem de var ol du ğu bil di ri len bu göl ge dün ya da al gı la dık la rın -

dan ta ma men fark lı dır. Al lah bu göl ge nin “ne se rin le ti ci, ne de fe -

rah la tı cı” özellikte ol du ğu nu ha ber ver miş tir. 

Bir baş ka bü yük azap şek li de ce hen nem de ki in san la rın son su -

za ka dar öl me me le ri ola cak tır. Çün kü ölüm on lar için bir kur tu luş

ve azap tan kur tul ma la rı için bir yol dur. Bu ne den le Al lah on la rın

öl me le ri ne izin ver me ye cek tir. Rab bi mi z'in ayet ler in de ha ber ver -

di ği gi bi, on la ra her yan dan ölüm ge le cek tir ama hiç bir za man öl -

me ye cek ler dir. (İb ra him Su re si, 17) Dün ya day ken ölüm se be bi

ola bi le cek her tür lü olay la ora da kar şı la şa cak lar dır. Bu olay lar sı ra -
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sın da his se di len acı la rı, sı kın tı la rı, kor ku la rı son de re ce açık bir şu -

ur la ya şa ya cak lar dır. Ama buna rağmen ölemeyecek ve yeni azap

çeşitleri ile, Allah dilediği sürece sonsuz yaşamlarına devam ede-

ceklerdir.  

Dün ya da bir in san cid di bir şe kil de yan dı ğın da kı sa bir sü re

için de ölür. Ate şe an cak az bir sü re da ya na bi lir. Eğer öl mez de ya -

ra la nır sa bu se fer de ya ra la rı be lir li bir sü re son ra iyi le şir. An cak

ce hen nem de ki ateş aza bı dün ya da kiy le kı yas edi le me ye cek ka dar

fark lı ola cak tır. Ora da Al lah'ı in kar eden in san ate şe so ku la cak ve

de ri si, ya nıp dö kül dük çe, aza bı da ha faz la tat ma sı için ye ni de ri ler -

le de ğiş ti ri le cek tir. (Ni sa Su re si, 56) Kı sa bir sü re ya nıp acı nın yok

ol ma sı gi bi bir du rum söz ko nu su ol ma ya cak, Al lah di le di ği sü re -

ce de vam lı ate şin yak ma sı nın ver di ği acı yı ya şa ya cak tır. 

Bir başka cehennem azabı olarak, Allah inkarcıların o gün ate-

şin üzerinde tutulup eritileceklerini haber vermiştir. (Za ri yat Su re -

si, 13) Böy le bir du ru mun na sıl bü yük bir azap ve re ce ği ni dün ya -

day ken kav ra mak bir in san için müm kün da hi de ğil dir. Dün ya

şart la rın da çok ba sit bir ya ra lan ma nın ne de re ce şid det li bir acı

ver di ği ni bi len in san için, Al lah'ın bu aza bı çok ib ret ve ri ci dir. Üs -

te lik tüm bun lar olur ken bir yan dan da;

- Bu ka ğı la ra vu ru la cak lar dır. (Hak ka Su re si, 32)

- Zin cir le re ve de mir hal ka la ra bağ la na cak lar dır. (İn san Su re si, 4)

- De mir kam çı lar la kam çı la na cak lar dır. (Hac Su re si, 21)

- Vü cut la rı, alın la rı, sırt la rı, bö ğür le ri ay rı ca bir de ateş le dağ la -

na cak tır. (Tev be Su re si, 35)

- Baş la rı nın üze rin den kay nar su lar dö kü le cek tir. (Hac Sure si,

19)

- Üzer le rin de ise kat ran dan ve ateş ten el bi se ler ola cak tır. (Hac

Su re si, 19) (İb ra him Su re si, 50)
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- Ken di le ri ne fe rah lık ve re cek tek bir dam la se rin le ti ci su da hi

bu la ma ya cak lar dır. O gün on la ra ve ri le cek olan tek içe cek, kay nar

su, irin ve kan dır. (Sad Su re si, 57) (Hak ka Sure si, 36) 

Yi ye cek le ri ise sa de ce zak kum ve da rı di ke ni ola cak tır. Al lah

zak kum ağa cı nın in kar eden le rin ka rın la rın da na sıl aza ba dö nü şe -

ce ği ni şöy le bil dir miş tir:

Doğ ru su, o zak kum ağa cı;

Gü nah kar ola nın ye me ği dir.

Po ta gi bi; ka rın lar da kay nar-du rur;

Kay nar-su yun kay na ma sı gi bi.

Onu tu tun da ce hen ne min or ta ye ri ne sü rük le yin.

Son ra kay nar su yun aza bın dan ba şı nın üs tü ne dö kün;

(Aza bı) Tad; çün kü sen, (ken din ce) üs tün, onur luy dun.

Ger çek ten bu, si zin kuş ku ya ka pıl dı ğı nız şey dir. (Du han Su re si,

43-50)

Al lah on la rın ora da ye dik le ri ye me ğin "bo ğa zı tı ka yıp kal dı ğı nı"

bil dir miş, içe cek le ri irin li su yu ise yut kun ma ya ça lı şa cak la rı nı ama

bo ğaz la rın dan ge çir me yi ba şa ra ma ya cak la rı nı söy le miş tir. Dün ya -

da iken in sa nın iğ ren di ği ve ne ko ku su na, ne de gö rün tü sü ne ta -

ham mül edebildiği irin, ora da son su za ka dar ce hen nem hal kı nın

yi ye ce ği ola cak tır. Ce hen nem eh li bun dan bü yük bir azap du ya cak

ama aç lık la rın dan do la yı da bu nu ye mek zo run da ka la cak lar dır.

Bu na rağ men ye dik le ri de aç lık la rı nı gi der me ye cek tir. Son su za ka -

dar aç lı ğın acı sı nı da ara lık sız ta da cak lar dır. Al lah ye dik le ri da rı

di ke ni nin de on la rın aç lık la rı nı gi der me ye ce ği ni şöy le bil dir miş tir:

On lar için (ze hir li olan) da rı di ke nin den baş ka bir yi ye cek yok -

tur. Ne do yu rup-se mir tir, ne aç lık tan ko rur. (Ga şi ye Su re si, 6-7)
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Ce hen nem de in kar cı la rın ya şa ya cak la rı azap lar la il gi li Ku -

ran'da Al lah'ın bil dir di ği baş ka ko nu lar da var dır;

- Ora da on lar için "ke mik le ri ça tır da tan in le me ler" var dır... 

(En bi ya Su re si, 100) 

- Bü tün za man lar bo yun ca ora da ka la cak lardır.  (Ne be Su re si,

23) 

- On la rın aza bı ha fif le til me ye cek tir. (Al-i İm ran Su re si, 88) 

- Ateş ten çık mak is te ye cek ler ama çı ka ma ya cak lar dır. (Ma ide

Su re si, 37)

Tüm bu an la tı lan lar in kar eden le re ta rif edi le me ye cek ka dar bü -

yük bir azap ve piş man lık ya şa ta cak tır. Bu azap tan kur tu la bil mek

için can la rı nın alın ma sı nı is te ye cek ler ve bu nun için de de fa lar ca

yal va ra cak lar dır. Ce hen nem de ki in san la rın ko nuş ma la rı nı Al lah

Ku ran'da şöy le ha ber ver mek te dir:

(Ce hen nem bek çi si ne:) "Ey Ma lik (bek çi), Rab bin bi zim işi mi zi

bi tir sin" di ye hay kır dı lar. O: "Ger çek şu ki siz, (bu ra da) ka la cak

kim se ler si niz" de di. "An dol sun, si ze hak kı ge tir dik, fa kat si zin

bir ço ğu nuz hak kı çir kin gö rüp-tik si nen ler di niz." (Zuh ruf Su -

re si, 77-78)

An cak Rab bi mi z'in ayet te de bil dir di ği gi bi Al lah dün ya da iken

hak din den yüz çe vir dik le ri, ya pı lan uya rı la rı din le me dik le ri için

on la rın yal var ma la rı na ica bet et me ye cek ve on la rı di le di ği sü re ce

sü rek li ola rak aza bın için de tu ta cak tır.

İş te bu ra da an la tı lan lar dün ya da Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü in kar

eden le rin, cen net ve ce hen nem ko nu sun da ki uya rı la rı din le me -

yen le rin ke sin ola rak ya şa ya cak la rı azap lar dan bir kıs mı dır. İn kar -

cı la rın bu azap la rın ya nın da as la kur tu la ma ya cak la rı bü yük bir

azap da ha var dır ki bu, ki şi nin ak lın dan bir an da hi uzak laş ma ya -
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cak olan piş man lık his si dir. Bu his, bir in sa nın gö re bi le ce ği en kor -

kunç yer olan ce hen nem de ya şa mak zo run da kal ma nın ver di ği sı -

kın tıy la kat la na rak ar ta cak tır. Çün kü baş tan be ri be lirt ti ği miz gi bi

in kar cı lar ce hen nem aza bı nı tat tık la rı her an, eğer dün ya da doğ ru

olan yo lu seç miş ol sa lar bun la rın hiç bi ri ni ya şa ma ya cak la rı nı ha -

tır la ya cak lar dır. Ve bu nun ver di ği piş man lık tan kur tul ma la rı da

müm kün de ğil dir. 

İn kar cı la rın ce hen nem de ya şa ya cak la rı

piş man lık

İn kar eden ler ce hen nem de ki aza bın şid de ti ni ya şa dık ça, dün ya

ha ya tın da Al lah'a iman et me miş ol duk la rı için çok bü yük bir piş -

man lı ğa ka pı la cak lar dır. An cak bu piş man lık, on la ra hiç bir şe kil de

te la fi im ka nı sağ la ma ya cak tır. Çün kü dün ya da ken di le ri ne ye te -

rin ce fır sat ve ril miş tir ama on lar bu nu de ğer len di re me miş ler dir.

Bu nu an la dık la rın da, ken di le ri ni Al lah'tan uzak laş tı ran, ahi re ti

unut tu ran ve dün ya ya çe ken her şe ye ve her ke se la net ede cek ve

on la ra kar şı bü yük bir öf ke du ya cak lar dır. Al lah bu kim se le rin öf -

ke do lu piş man lık la rı na şöy le dik kat çe ker:

Yüz le ri nin ateş te ev ri lip çev ri le ce ği gün, der ler ki: "Ey vah lar bi -

ze, keş ke Al lah'a ita at et sey dik ve Re sul'e ita at et sey dik." Ve de -

di ler ki: "Rab bi miz, ger çek ten biz, efen di le ri mi ze ve bü yük le ri -

mi ze ita at et tik, böy le ce on lar bi zi yol dan sap tır mış ol du lar."

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

la net et." (Ah zab Su re si, 66-68)

So nun da Bi ze gel di ği za man, der ki: "Keş ke be nim le se nin aran -

da iki do ğu (do ğu ile ba tı) uzak lı ğı ol say dı. Me ğer ne kö tü ya -

kın-dost(muş sun sen)." (Bu söy len me le ri niz,) Bu gün si ze ke sin
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ola rak bir ya rar sağ la maz. Çün kü zul met ti niz. Şüp he siz azap ta

da or tak sı nız. (Zuh ruf Su re si, 38-39)

Ayet ler de gö rül dü ğü gi bi, su çu, dün ya ha ya tın da ken di le ri ni

sap tı ran kim se le re yük le ye rek azap tan kur tu la bi le cek le ri ni umar -

lar. Hal bu ki Al lah her ke se doğ ru yu bu la bi le ce ği bir vic dan ve bu -

nu uy gu la ya bi le ce ği bir ira de ver miş tir. Her ke se her iki al ter na tif

de an la tıl mış ve her ke se doğ ru olan da yan lış olan da su nul muş tur.

Ve her in san ken di ter ci hi ni ken di ira de siy le bi le rek ve is te ye rek

yap mış tır. Ay rı ca Al lah her ke sin kal bin de ya şa dı ğı ima nı ve in ka rı

da bi lir. Bu ne den le ce hen nem eh li ara sın da in san la rın in kar et me -

si ne ön cü lük eden ler de, on la ra uyan lar da hak et tik le ri kar şı lı ğı

gö re cek ler dir. O gün kim se baş ka sı nın iş le di ği gü nah tan so rum lu

ol ma ya cak ve kim se kim se nin gü na hı nı yük len me ye cek tir. 

Bu in san lar, dün ya ha ya tın da bir bir le ri ni gü na ha çe ker ler ken

bel ki de ço ğu de fa ahi ret te he sap ve re cek le ri ni ha tır la mış ama bu -

nu önem siz gör mek is te miş ler dir. Bir bir le ri ne "sen yap ben se nin

gü na hı nı yük le ni rim" de miş ve in kar et me le ri için bir bir le ri ni teş -

vik et miş ler dir. Şey tan da on la ra bir ta kım süs lü va at ler de bu lu na -

rak on la rı in ka ra yön len dir miş tir. Hal bu ki Al lah "... o Bi ze, 'ya pa -

yal nız tek ba şı na' ge le cek tir." (Mer yem Su re si, 80) şek lin de bu yu -

ra rak bu va at le rin in kar cı lar için hiç bir fay da sı ve ge çer li li ği ol ma -

dı ğı nı ön ce den bil dir miş tir. 

O gün in kar eden ler ta ma men yal nız ol duk la rı nı açık ça gö re -

cek ler dir. Ve Al lah'tan baş ka ken di le ri için ne bir dost ne de bir ve li

bu la ma ya cak la rı nı da an la ya cak lar dır. Çün kü dün ya da peş le rin -

den git tik le ri, ken di le ri ne dost ola rak gör dük le ri her kes ce hen -

nem de on la rı terk ede cek ve yü züs tü bı ra ka cak tır. Ay nı şe kil de

Al lah'ı unu ta rak ve li edin dik le ri şey tan da ken di le ri ne iha net ede -

cek ve şöy le di ye cek tir:
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İş hükme bağlanıp-bitince, şeytan der ki: "Doğrusu, Allah, size

gerçek olan vaadi vaat etti, ben de size vaadde bulundum, fakat

size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu,

yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni

kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaramam, siz de

beni kurtaramazsınız. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı

da tanımamıştım. Gerçek şu ki, zalimlere acı bir azab vardır."

(İbrahim Suresi, 22)

Dost ola rak gör dük le ri her ke sin ken di le ri ne böy le iha net et ti ği -

ni ve ken di le ri ni yüz üs tü bı rak tı ğı nı gör mek in kar eden le rin piş -

man lı ğı nı da ha da art tı ran bir ne den ola cak tır. Ar tık Al lah'tan baş -

ka sı ğı na cak kim se le ri ol ma dı ğı nı çok açık ola rak an la mış lar dır.

An cak bu nu an la ma nın ken di le ri ne hiç bir fay da sağ la ma dı ğı nı

gör mek de on la ra bü yük bir sı kın tı ve re cek tir. O gün bir yan dan

bir bir le riy le tar tı şır lar ken, bir yan dan da dün ya da ya pıp et tik le ri

gü nah la rı iti raf eder ler. 

Bu du ru mu Al lah ayet ler de şöy le ha ber ver mek te dir:

Ora da bir bir le riy le çe ki şip tar tı şa rak der ler ki:

"An dol sun Al lah'a, biz ger çek ten apa çık bir sa pık lık için dey mi -

şiz,"

"Çün kü si zi (ya lan cı olan la rı) alem le rin Rab biy le eşit tu tu yor -

duk.

"Bi zi suç lu-gü nah kar lar dan baş ka sap tı ran ol ma dı."

"Ar tık bi zim için ne bir şe fa at çi var,"

"Ne de can dan-ya kın bir dost."

"Bi zim bir ke re da ha (dün ya ya dö nü şü müz müm kün) ol say dı

da iman eden ler den ola bil sey dik." (Şu ara Su re si, 96-102)

Ayet ler de gö rül dü ğü gi bi, in kar cı lar bü yük bir piş man lık la dün -
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ya ya ge ri dö ne bil me yi, iman eden in san lar dan olup, ahi ret ha yat la -

rı için ken di le ri ne fay da sağ la ya cak ha yır lı bir şey ler ya pa bil me yi

di ler ler. An cak bu di lek le ri ka bul edil mez. Yıl lar ca pe şin den koş -

tuk la rı pa ra nın, gü zel li ğin, iti ba rın, dün ya da el de et me ye ça lış tık -

la rı baş ka bir şe yin hiç bir an la mı ol ma dı ğı nı gö rür ler. Ku ran'da

on la rın bu piş man lık do lu ifa de le ri ne Al lah şöy le yer ve rir:

Ki ta bı sol eli ne ve ri len ise; o da, der ki: "Ba na keş ke ki ta bım ve -

ril me sey di."

"He sa bı mı hiç bil me sey dim."

"Keş ke o (ölüm her şe yi) ke sip bi tir sey di.

"Ma lım ba na hiç bir ya rar sağ la ya ma dı."

"Güç ve kud re tim yok olup git ti."

(Al lah buy ruk ve rir:) "Onu tu tuk la yın, he men bağ la yın."

"Son ra çıl gın alev le rin içi ne atın."

"Da ha son ra onu, uzun lu ğu yet miş ar şın olan bir zin ci re vu rup

gön de rin."

"Çün kü, o, bü yük olan Al lah'a iman et mi yor du."

"Yok su la ye mek ver me ye des tek çi ol maz dı."

"Bun dan do la yı bu gün, ken di si ne hiç bir sı cak dost yok tur." (Hak -

ka Su re si, 25-35)

O gün, ce hen nem de ge ti ril miş tir. İn san o gün dü şü nüp-ha tır -

lar, an cak (bu) ha tır la ma dan ona ne fay da? Der ki: "Keş ke ha ya -

tım için, (ön ce den bir şey ler) tak dim ede bil sey dim." (Fecr Su -

re si, 23-24)

Tüm bun la rın ya nın da cen net hal kı nın se vin ci ni ve mut lu lu ğu -

nu gör mek de in kar eden le rin ya şa dık la rı piş man lı ğı art ırır. Çün -

kü cen net te ya şa yan in san lar la ken di ya şan tı la rı ara sın da ki bü yük

fark lı lı ğa şa hit olur lar. Ahi ret te cen net eh li ile ce hen nem eh li ara -

sın da ki bü yük far ka dik kat çe kil miş tir. 
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Allah Kuran'da cehennem ehlinin görünümünü "gözleri 'kor-

kudan ve dehşetten düşük', kendilerini de zillet sarıp-kuşatmış"

(Kalem Suresi, 43) şeklinde ifade etmiştir. Bir başka ayette ise yüz-

lerinin "kararmış ekşimiş" (Kıyamet Suresi, 24) olduğunu bildir-

miştir. Buna karşılık Allah cennetle müjdelenen müminlerin yüz-

lerini şöyle tanımlamıştır:

O gün, öy le yüz ler var dır ki apay dın lık tır;

Gü ler ve se vinç için de dir. (Abe se Su re si, 38-39) 

İn kar eden ler ce hen nem de kay nar su, irin, kan, ze hir li da rı di -

ke ni ve zak kum dı şın da hiç bir yi ye cek bu la ma ya cak lar ken, iman

eden ler cen net te bal dan, süt ten ır mak lar la, ka deh ler içe ri sin de ki

bir bi rin den gü zel içe cek ler le, ke si lip ek sil me yen, yük lü dal la rı bü -

kül müş, mey ve le ri sark mış mey ve ağaç la rıy la ve ne fis le ri nin is te -

ye ce ği da ha pek çok ni met le ödül len di ri le cek ler dir. Bir ayet te

Al lah cen net hal kı nın yi ye cek le ri ni şöy le ta nım la r:

Tak va sa hip le ri ne vaat e di len cen ne tin mi sa li (şu dur): İçin de

bo zul ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar,

içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me bal dan ır -

mak lar var dır ve or da on lar için mey ve le rin her tür lü sün den ve

Rab le rin den bir mağ fi ret var dır. Hiç (böy le mü ka fat la nan bir

ki şi), ate şin için de ebe di ola rak ka lan ve ba ğır sak la rı nı 'par ça

par ça ko pa ran' kay nar su dan içi ri len kim se ler gi bi olur mu?

(Mu ham med Su re si, 15)

Al lah'ın ayet te de be lir til di ği gi bi böy le mü ka fat lan dı rı lan kim -

se ler ile in kar eden le rin hem aç lık la rı nı gi der me ye ya ra ma yan,

hem de bü yük bir aza ba dö nü şen rı zık la rı ke sin lik le bir de ğil dir.

On lar ora da son suz de fa ya kı la cak, son suz de fa de ri le ri eri ti lip dö -

kü le rek ye ni le riy le de ğiş ti ri le cek ve son su za ka dar bir par ça se rin -



lik ya da fe rah lık bu la bil mek için yal va ra rak yar dım is te ye cek ler -

dir. Cennet halkının gölgeliklerde, serinliklerde nimet içerisinde

olduklarını bilecek ve onlara sahip olduklarından bir parça kendi-

lerine de vermeleri için yalvaracaklardır. Rabbimiz Kuran'da onla-

rın bu haberini şöyle verir:

Ateş hal kı cen net hal kı na ses le nir: "Bi ze bi raz su dan ya da

Al lah'ın si ze ver di ği rı zık tan ak ta rın." Der ler ki: "Doğ ru su

Al lah, bun la rı in kar eden le re ha ram (ya sak) kıl mış tır." (Araf

Su re si, 50)

Ama ce hen nem de piş man lık için de ya şa yan in kar cı la rın bu

yar dım is tek le ri as la kar şı lık gör me ye cek tir. Al lah, bu nu ha ber ver -

di ği bir ayet te şöy le bu yur mak ta dır:

... Şüp he siz Biz za lim le re bir ateş ha zır la mı şız, onun du var la rı

ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır. Eğer on lar yar dım is ter ler se,

ka tı bir sı vı gi bi yüz le ri ka vu rup-ya kan bir su ile yar dım edi lir -

ler. Ne kö tü bir iç ki dir o ve ne kö tü bir des tek tir. (Kehf Su re si,

29)

Yi ne ay nı şe kil de cen net hal kı na at las ve ipek ten el bi se ler, sa yı -

sız ziy net ler, al tın lar, gü müş ler su nu lur ken, ce hen nem hal kı na kat -

ran dan ve ateş ten bi çi len el bi se ler giy di ri le cek tir. On lar zin cir le re

vu ru lup, de mir hal ka lar la bağ lan dık la rı "ce hen nem den ya tak lar"a

ya tı rı lıp üzer le ri de "ce hen nem den ör tü ler" ile ör tü lür ken, mü min -

ler yük sek köşk ler ve gü zel ko nak lar içe ri sin de ki yük sek le re ku rul -

muş ve "özen le iş len miş mü cev her" taht lar da, çar pı cı gü zel lik te ki

dö şek ler de, as tar la rı ağır iş len miş at las tan ya tak lar üze rin de ağır la -

na cak lar dır.

Al lah Ku ran'da mü min le rin di le dik le ri her şe yi ora da ken di le ri -

ne ve re ce ği ni bil dir miş tir. Al lah on la rın hoş nut bir ya şam içe ri sin -
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de ol duk la rı nı, mut lu ve hu zur lu ol duk la rı nı ve se vinç içe ri sin de

ağır lan dık la rı nı da şöy le bil dir miş tir:

... Rab le ri Ka tın da her di le dik le ri on la rın dır... (Şu ra Su re si, 22)

Ar tık Al lah, on la rı böy le bir gü nün şer rin den ko ru muş ve on -

la ra pa rıl tı lı bir ay dın lık ve se vinç ver miş tir. (İn san Su re si, 11)

İnkarcılar da dünya hayatında eğer Allah'ın emrine uyarak vic-

danlı, samimi ve dürüst bir tavır göstermiş olsalardı, o gün geldi-

ğinde cehennem ateşi içerisinde azap çekmiyor ve cennet halkı gibi

nimetler içerisinde yaşıyor olacaklardı. İşte bu nedenle inkar eden-

ler cennet halkını her düşündüklerinde bu pişmanlığı kat kat arta-

rak hissedeceklerdir. Allah, onların içerisinde bulunduğu cehen-

nem azabını ve bu pişmanlıklarını "sarsıcı üzüntü" olarak tanımla-

mış ve bundan ne zaman kurtulmak isteyecek olurlarsa, bir kez da-

ha azaba döndürüleceklerini bildirmiştir:

Ne za man or adan, sar sı cı-üzün tü den çık mak is ter ler se, ora ya

ge ri çev ri lir ler ve (on la ra:) "Ya kı cı aza bı ta dın" (de nir). (Hac Su -

re si, 22)

Çün kü ce hen nem ar tık ge ri dö nü şü ol ma yan ve piş man lık his -

si nin bir fay da sağ la ma ya ca ğı, hat ta hiç bir an lam ifa de et me ye ce ği

bir yer dir. Me lek ler da ha ilk öl dük le ri an da in kar cı la ra Al lah'ın di -

le me si dı şın da ar tık son su za ka dar bir gü zel lik le kar şı laş ma ya cak -

la rı nı ha ber ver miş ler dir:

Me lek le ri gö re cek le ri gün, suç lu-gü nah kar la ra bir müj de yok -

tur. Ve o gün (me lek ler on la ra) der ler ki: "(Si ze se vinç li ha ber)

Ya sak tır, ya sak." (Fur kan Su re si, 22)

Bu nedenle inkar edenler ancak yok olarak bu azaptan kurtula-

bileceklerine inanmışlardır. Yok olmak için yalvaracaklardır ama
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bu istekleri kabul edilmeyecektir. Çünkü onlara dünyada öğüt ala-

bilecekleri kadar bir ömür verilmişken onlar bile bile inkarı tercih

etmiş ve haktan yüz çevirmişlerdir. Bu nedenle Allah onlara şunla-

rı söyleyecektir:

"Bu gün bir yok olu şu ça ğır ma yın, bir çok (ke re) yok olu şu is te -

yip-ça ğı rın." (Fur kan Su re si, 14)

"Gi rin ona; ar tık is ter sab re din, is ter sab ret me yin. Si zin için bir -

dir. Siz an cak, yap tık la rı nız la ce za lan dı rı lı yor su nuz." (Tur Su -

re si, 16) 

Al lah Araf Su re si'nin 40. aye tin de, on la rın ha lat (ya da de ve) iğ -

ne nin de li ğin den ge çin ce ye ka dar ce hen nem den kur tu la ma ya cak -

la rı nı ve cen ne te gi re me ye cek le ri ni bil dir miş tir. Ay rı ca Al lah, in -

kar cı la rın dün ya da iken na sıl hak tan yüz çe vi rip, ahi ret gü nü nü ve

Ken di si 'ne ka vuş ma yı unut tu lar sa o gün de on la rın unu tu la ca ğı nı,

ya ni Rab bi miz 'den as la bir kar şı lık ala ma ya cak la rı nı, yar dım gör -

me ye cek le ri ni bil dir miş tir:

(Al lah da) Der ki: "İş te böy le, sa na ayet le ri miz gel miş ti, fa kat

sen on la rı unut tun, bu gün de sen iş te böy le unu tul mak ta sın."

(Ta ha Su re si, 126)

De nil di ki: "Bu gü nü nüz le kar şı laş ma yı unut tu ğu nuz gi bi, Biz

de si zi bu gün unu tu yo ruz. Ba rın ma ye ri niz ateş tir. Ve si zin için

hiç bir yar dım cı yok tur." (Ca si ye Su re si, 34)

On lar, din le ri ni bir eğ len ce ve oyun (ko nu su) edin miş ler di ve

dün ya ha ya tı on la rı al dat mış tı. On lar, bu gün le riy le kar şı laş ma -

yı unut tuk la rı ve Bi zim ayet le ri mi zi 'yok sa ya rak ta nı ma dık la rı'

gi bi, Biz de bu gün on la rı unu ta ca ğız." (A'raf Su re si, 51) 

Yi ne de yal va ra cak ve Al lah'tan ken di le ri ni ateş ten çı kar ma sı nı

di le ye cek ler dir ama Al lah on la ra şöy le ce vap ve re cek tir:



Der ki: "Onun içi ne si nin ve Be nim le söy leş me yin." (Mü mi nun

Su re si, 108)

İş te in kar eden le rin ala cak la rı kar şı lık, hiç bir şe kil de yar dım

gör me mek ve ce hen nem aza bı içe ri sin de terk edil mek ola cak tır.

Al lah on la ra rah met et me ye cek, on la rı esir ge me ye cek ve iş le dik le -

ri gü nah la rı, ha ta la rı ba ğış la ma ya cak tır. Oy sa dün ya da iken

Al lah'a sı ğın mış ol sa lar dı, O'nu ken di le ri ne kar şı son suz esir ge yen,

son suz ba ğış la yan ve son suz rah met eden ola rak bu la cak lar dı.

Ama ce hen ne mi gör dük le rin de ha tır la dık la rı bu ger çek ler ar tık

on la ra hiç bir ya rar sağ la ya ma ya cak tır. 

Tüm bu an la tı lan la rın ar dın dan in san la rın, Al lah'ın kul la rı na

kar şı son suz se ven ve son suz af fe di ci ol du ğu nu şim di den dü şü nüp,

yal nız ca O'nu dost ve ve kil edin me le ri ge re kir. Zi ra ce hen ne min

ka pı la rı inkarcıların üze ri ne bir ke re ki lit len di mi, ar tık Al lah tak -

dir et ti ği sü re ce açıl ma ya cak ve şu an in sa nın elin de olan fır sat lar

bir da ha ken di si ne ge ri ve ril me ye cek tir. Bu ebe di piş man lık tan

kur tul ma nın yo lu nu ise Al lah Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

An cak tev be eden ler, ıs lah eden ler, Al lah'a sım sı kı sa rı lan lar ve

din le ri ni ka tık sız ola rak Al lah için (ha lis) kı lan lar baş ka; iş te

on lar mümin ler le be ra ber dir ler. Al lah mümin le re bü yük bir ecir

ve re cek tir. Eğer şük re der ve iman eder se niz, Al lah aza bı nız la ne

yap sın? Al lah şük rün kar şı lı ğı nı ve ren dir, bi len dir. (Ni sa Su re si,

146-147)
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TEVBE ETMEK

BEREKETTİR, KALBE

FERAHLIK VERİR

İnkar edenler ile müminleri birbirlerinden ayıran en önemli

özelliklerden biri, müminlerin tevbe etme ibadetini sıklıkla yap-

malarıdır. İnkarcılar kendilerini hatasız ve günahsız saymaya çalış-

tıkları için tevbe etmeye gerek duymazlar. Müminler ise Allah’a

karşı hiçbir günah işlemek istemezler. Ancak insan yaratılışı gereği,

kimi zaman nefsine uyup, hata yapabilir ve günaha girebilir.

Allah’ın hükümlerini uygulamada gevşeklik göstermek gibi bir gaf-

lete düşebilir. Ama sonuçta iman eden insanlar, hataları nedeniyle

pişman olup Allah’a yönelir ve Rabbimiz’den bağışlanma dilerler.

Allah insanı çok aciz bir varlık olarak yaratmıştır. Cahillik veya

bilgisizlikten dolayı insan gaflete kapılabilir, en iyi bildiği konuları

bile unutup yanılabilir, eksik veya hatalı düşünebilir, yanlış kararlar

alabilir, bilerek veya bilmeyerek kusurlu bir davranışta bulunabilir.

Çünkü insanı Allah’a karşı isyana sürüklemeye çalışan, vesvese ve-
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rerek doğru yoldan onu saptırmaya çalışan şeytan gibi amansız bir

düşmanı vardır. Nefis gibi de sürekli olarak kötülüğü emreden bir

yönü vardır. İnsan bu iki negatif güçten kendisini koruyabildiği öl-

çüde Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanabilir. Üstad Bediüz-

zaman Hazretleri “bu tahribat, sefahet ve cazibedar hevesat (dünya-

nın cazip yönlerinin çok olduğu) zamanında davranışlarımızda te-

mel hareket noktamızın, şerleri (kötülükleri) def etmek ve günahları

terk etmek” olduğunu belirtir. Ancak her ne olursa olsun Allah in-

sanlara hatalarını telafi edebilmeleri için mutlaka bir yol gösterir;

bu yol tevbedir.

Rabbimiz’in sonsuz merhamet ve 

şefkat sahibi, kullarına karşı lütufkar ve

esirgeyici olması çok büyük bir nimettir

Allah, insanlara hata ve günahlarından dolayı her zaman bağış-

lanma dileme ve tevbe etme imkanı tanır. Samimi olarak hataların-

dan vazgeçen ve Allah’a tevbe eden kimse Allah’ın kendisini bağış-

layacağını umabilir. Allah Kuran’da pek çok ayette ‘Affeden’, ‘Bağış-

layan’ ‘Koruyan’ ‘Rahmet eden’ olduğunu bildirir. Allah’ın Tevvab

yani ‘Tevbeleri kabul eden’, Gafur yani ‘Bağışlayan’, Rahman yani

‘Merhamet eden’ yüce sıfatları pişman olan ve tevbe eden herkesin

üzerinde tecelli eder. Allah bir ayetinde “Haber ver kullarıma;

şüphesiz Ben, Ben bağışlayanım, esirgeyenim.” (Hicr Suresi, 49)

diye buyurarak kullarını müjdeler.

İnsanın hayatı boyunca hiç hata yapmayacağını, eksiksiz ve ku-

sursuz olduğunu iddia edebilmesi imkansızdır. Çünkü insan hata

yapabilecek aciz bir varlık olarak yaratılmıştır. Yüce Rabbimiz ise
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sonsuz bağışlayan ve tevbeleri kabul edendir. Bu nedenle müminin

bilerek veya bilmeyerek, gaflete kapılarak ya da nefsine uyarak iş-

lediği hataları konusunda yapması gereken, bunlardan ibret al-

maktır. Pişman olup doğruya yönelmek, vakit geçirmeden Rabbi-

miz’e sığınmak ve bir daha o hatayı tekrarlamamak için gayret gös-

termektir. Elbette ki insan hata yapmamaya ve günah işlememeye,

Rabbimiz’in sınırlarını korumaya çok özen göstermelidir fakat bu-

na rağmen hata yaptığında da, Allah’tan bağışlanma dilemesi çok

güzel bir mümin özelliğidir. Rabbimiz’in ‘Tevbeleri kabul eden’

(Tevvab), ‘Bağışlayan’ (Gafur), ‘Merhamet eden’ (Rahman) isimleri

de hatalarından pişman olan ve tevbe edip Allah’a yönelen mümin-

ler üzerinde tecelli eder.

Müslümanlar yapılan hatalara karşı 

affedicidirler

Merhametin önemli göstergelerinden biri kişinin affedici ve ba-

ğışlayıcı olabilmesidir. Allah Kuran’da iman eden kullarını “affedici

ve bağışlayıcı” olmaya şöyle çağırmaktadır:

“Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslam’a) uygun olanı

(örfü) emret ve cahillerden yüz çevir.” (Araf Suresi, 199)

Bu, insanın nefsine zor gelebilen, ama Allah Katında güzel kar-

şılığı olan bir tavırdır. İnsan yapılan bir hata karşısında öfkeye ka-

pılabilir ya da onu affetmek istemeyebilir ama Allah müminlere af-

fetmenin daha güzel olduğunu bildirmiş ve onları bu ahlaka teşvik

etmiştir:

“Kötülüğün karşılığı, onun misli (benzeri) olan kötülüktür. Ama

kim affeder ve ıslah ederse (dirliği kurup-sağlarsa) artık onun

ecri Allah’a aittir...” (Şura Suresi, 40)
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Bir başka ayette Allah “Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz

bu, azme değer işlerdendir” (Şura Suresi, 43) şeklinde bildirerek

bunun üstün bir ahlak olduğuna dikkat çekmiştir.

Ayrıca Allah, “Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara,

yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme

yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler. Allah’ın sizi bağışlama-

sını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir” (Nur Su-

resi, 22) ayetiyle müminleri bu konuda kendi durumlarını düşün-

meye de teşvik etmiştir. Çünkü gerçekten de her insan Allah’ın

kendisini bağışlamasını, esirgemesini ve rahmet etmesini ister. Yi-

ne aynı şekilde bir hata yaptığı zaman, çevresindeki insanların ken-

disini mazur görmesini ve affetmesini diler. İşte Allah müminlere

bu durumu hatırlatarak kendilerine yapılmasından hoşlandıkları

bir tavrı, başkalarına da göstermelerini bildirmiştir. Elbette bu,

müminler arasında merhameti teşvik eden önemli bir emirdir.

Müminler diğer müminlere karşı,

hataları her ne olursa olsun,

affedici bir tutum izlerler

Müminlerin affediciliği, din ahlakından uzak yaşayan kimsele-

rin affetmesinden çok farklıdır. Din ahlakını yaşamayan insanlar,

çoğu zaman dilleriyle karşılarındaki kişiyi bağışladıklarını söylese-

ler bile, yapılan hataya karşı kalben duydukları kin ve kızgınlıktan

kurtulmaları oldukça uzun sürer. Tavırları genellikle bu kızgınlığı

yansıtacak bir sitemkarlık içerisindedir. Nitekim ellerine ilk fırsat

geçtiğinde de zaten kalplerinde biriktirdikleri bu kin ve öfkelerini

dile getirirler.



İman edenler tamamen samimi

bir niyetle affederler

Müminler insanın hata yapabilecek acizlikte yaratıldığını bil-

dikleri için, daha en başından karşı tarafa merhametle yaklaşırlar.

Zira Kuran’da yer alan tevbe ile ilgili ayetler, insanın hata yapmaya

açık bir varlık olduğunu, ancak önemli olanın bu hatayı fark eder

etmez, bir daha tekrar etmeme gayretiyle hemen vazgeçmek oldu-

ğunu bildirmektedir. Bu ayetlerden biri şöyledir:

“Allah’ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet nedeniyle

kötülük yapanların, sonra hemen tevbe edenlerin(kidir). İşte

Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm

ve hikmet sahibi olandır.” (Nisa Suresi, 17)

Kişinin samimiyetini ifade eden bu şartlar oluştuğu sürece mü-

minler de birbirlerine karşı son derece bağışlayıcı ve merhametli

bir tavır gösterirler. Tevbe ettiği, pişmanlık duyduğu ve düzeltmeye

çalıştığı hatalarından dolayı bir mümine karşı içlerinde kin besle-

mezler. Samimi olarak vazgeçmişse kimseyi geçmişte yaptıkların-

dan dolayı yargılayamayacaklarını ve asıl önemli olanın kişinin

son anda gösterdiği ahlak olduğunu bilirler.

Müminler karşı tarafın tamamen haksız

olduğu bir durumda da affedici olabilirler

İman edenler kendilerinin tamamen haklı oldukları ve karşı ta-

rafın tümüyle haksız olduğu bir durumda bile hiç tereddütsüz af-

fedici olabilirler. Çünkü Allah bunun güzel bir ahlak özelliği oldu-

ğunu bildirerek müminlere şöyle tavsiye etmiştir:
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“Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler

ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir.

Allah, iyilik yapanları sever.” (Al-i İmran Suresi, 134)

İman edenler Allah’ın bu hükmüne uyarak kendi haklarından

kolaylıkla vazgeçer ve alttan alarak karşı tarafa güzel ahlakları ile

örnek olurlar.

Bu konuda yine Kuran ahlakının getirdiği büyük bir farklılık

daha söz konusudur; müminler affetme konusunda hataları büyük

ya da küçük diyerek ayırmaz ve hataya göre farklı bir affedicilik an-

layışı geliştirmezler. Hatayı yapan kişi istemeden büyük bir can ya

da mal kaybına neden olmuş ve bu da karşı tarafın menfaatlerine

büyük ölçüde zarar vermiş olabilir. Ancak meydana gelen her ola-

yın Yüce Rabbimiz Allah’ın izni ile ve bir kader dahilinde geliştiği-

ni bilen mümin, bu tür bir olayı tevekkülle karşılar ve şahsi bir kız-

gınlık içerisine girmez.

Yine bu kişi cehalet sonucu Kuran’ın bir hükmünü gereği gibi

yerine getirememiş ve Allah’ın koyduğu sınırları aşmış olabilir. An-

cak bu tavırlarından dolayı kişiyi yargılayacak olan yalnızca

Allah’tır. Dolayısıyla bu konuda bir yargılama yapmak ve kişiyi af-

fetmemek gibi bir tavır müminlerin sorumluluğunda değildir. Ki-

şinin samimi olarak tevbe edip bu tavrından pişman olması duru-

munda alacağı karşılık Allah Katındadır. Nitekim Allah “Gerçek-

ten, Allah, Kendisi’ne şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışın-

da kalanı ise, dilediğini bağışlar...” (Nisa Suresi, 48) ayetiyle

“Allah’a ortak koşma” dışında müminlerin samimiyetle vazgeçtik-

leri hatalarını affedebileceğini bildirmiştir. Müminler bunu bile-

meyecekleri için onlar ancak Allah’ın bildirdiği şekilde affeder ve
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eğer bu konuda Kuran’da bildirilen bir açıklama varsa, hata yapan

kişiye bu doğrultuda davranırlar. Kuşkusuz ki bu aynı zamanda

Rabbimiz’in hoşnutluğunu ve rızasını kazanmaya da en uygun

olan tavırdır:

“... Yine de affeder, hoş görür (kusurlarını yüzlerine vurmaz) ve

bağışlarsanız, artık elbette Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.”

(Teğabün Suresi, 14)

Tevbeyi sık yapmak önemli bir mümin özelliğidir

İman eden bir kişinin sık sık tevbe etmesi onun tevazusunun ve

Allah karşısında aczini ve fakrini bilmesinin bir alametidir.

Allah’ın rızasına uygun bir harekettir. Bu ibadete karşılık olarak da

Allah çok tevbe eden kişilerin kalbine ferahlık verir, üzerindeki

ağırlığı kaldırır, aklını açar.

Tevbede Allah’ın istediği, kişinin

hatalarından ders ve ibret almasıdır

Müminin tevbe etmesindeki hikmetlerden biri kesin bir piş-

manlık yaşayarak vakit geçirmeden Allah’a sığınıp bir daha o hata-

yı yinelememek için gayret göstermesidir. Yani gerçek ve içten bir

tevbe yapmasıdır. Niyetine ve sözüne sadık kalıp, ölüm gelinceye

kadar da doğru istikamet içinde olup tevbe etmesidir. Kuran’da,

“Allah’ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet nedeniy-

le kötülük yapanların, sonra hemen tevbe edenlerin(kidir). İşte

Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder...” (Nisa Suresi, 17) aye-

tiyle, samimiyetle tevbe eden bir kişinin bakış açısının nasıl olması

gerektiği tarif eder. Bir başka ayette de Allah “Ve ‘çirkin bir haya-
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sızlık’ işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı

hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir.

Allah’tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yap-

tıkları (kötü şeylerde) bile bile ısrar etmeyenlerdir.” (Al-i İmran

Suresi, 135) diyerek müminin tavrının nasıl olması gerektiğini bil-

dirir.

Yapılan hatalardan hemen Allah’a sığınılması, tevbenin gecikti-

rilmemesi önemli bir noktadır. Çünkü hatalar, Bediüzzaman Haz-

retleri’nin tarifiyle “tevbe ile çabucak silinmezse, kalbi ısıran zehirli

bir yılan haline dönüşür. Kalp de bir defa lekelenince artık yeni leke-

lere açık hale gelir. Böylece insan fasid (bozuk) bir daire içine düşer.

Her günah yeni bir günahı doğurur; doğurmakla kalmaz, insanın

içindeki tevbe ve nedamet (kıskançlık) duygularını da pörsütür. Ni-

hayet “Hayır hayır, onların kalbleri pas bağladı.” (Mutaffifin, 83/14)

sırrı zuhur eder.”

“Günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıka-

rıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol

var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük

bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor.” (Bediüzzaman Said Nursi,

Lem’alar, 21) 

Elbette samimi pişmanlığı yaşayan bir kişi işlediği hatayı veya

günahı tekrarlamamaya itinayla gayret etse de yine aynı hataya dü-

şebilir. Bu durum, kişinin kendine olan güvenini yitirmesine sebep

olmamalıdır. Ölene kadar her insan için her an tevbe etme ve sa-

mimiyetle Allah’a teslim olma yolu açıktır.

Fakat insan da kendisine tanınan süreden dolayı aldanmamalı-

dır. Allah’ın merhametini, affediciliğini, bağışlayıcılığını suistimal

edecek bir ahlak göstermemelidir. Allah’ın kendisine tanıdığı süre-
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yi lehinde kullanmalı, vakti varken tevbe ve bağışlanma dileyerek

hidayete yönelmelidir. Çünkü ölüm anındaki iman ve tevbe Allah

Katında geçerli olmayabilir. Bu nedenle her insan, her an ölecek-

miş gibi hareket etmek ve ahlakını güzelleştirmek için gayret et-

mek zorundadır.

Unutulmamalı ki, insan hayatı boyunca küçük veya büyük nasıl

bir hata yaparsa yapsın, samimi olarak tevbe ettiği müddetçe, sa-

mimi bir kalple, bağışlayan ve esirgeyen, tevbeleri kabul edip gü-

nahları iyiliklere çeviren Allah’a yöneldiği sürece geçmişte yaptığı

hatalarının bağışlanmasını umabilir. Allah, tevbenin karşılığını

mutlaka verir. Günahlarını bağışlayarak iyiliklere çevirir, yaptığı ve

yapacağı hayırlı ve güzel işleri en güzeliyle ödüllendirir.

Yapılan her hata bir hikmetle yaratılmıştır

Allah’ın bağışlayan sıfatı, Rabbimiz’in insanlara sunduğu en bü-

yük nimetlerden ve kolaylıklardan biridir. İnsanın ümitsizliğe ka-

pılıp yaptığı hatalardan sonra kendini bir daha toparlayamayacağı-

nı düşünmesi çirkin bir zandır. Allah’ın şefkatini, merhametini, ba-

ğışlayıcılığını göz ardı eden kişi kendi kendine zulmetmiş, aynı za-

manda da Kuran ahlakının gereğini uygulamamış olur. Hatalar,

bunlardan hemen vazgeçen ve Kuran’a uygun bir tavır sergileyerek

bunları telafi eden samimi müminlerin ahiretteki derecelerini yük-

seltir, onları olgunlaştırır, eksiklik ve acizliklerinin, kulluklarının

daha iyi bilincine varmalarını sağlar. Önemli olan kişinin günahın-

da ısrar etmeden hemen pişman olup tevbe etmesidir. Ayetlerde

Rabbimiz salih amellerde bulunan, zekatı veren, kısaca Kuran ah-

lakını yaşayanları bağışlayacağını ve rahmetine sokacağını bildir-

mektedir: 
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“Gerçekten Ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup

da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım.”

(Taha Suresi, 82) 

İnsanları din ahlakından uzaklaştıran sebeplerden bir tanesi, iş-

ledikleri günahların getirdiği suçluluk duygusu nedeniyle kendile-

rini “asla düzelmez, iflah olmaz” kimseler olarak görmeye başla-

malarıdır. Allah’ın Rahman ve Rahim isimlerini, tevbeleri kabul

eden, sonsuz bağış sahibi olan olduğunu unutan bu insanları şey-

tan sürekli kışkırtır ve günah işleyen bir insana “sen zaten günah-

karsın, artık düzelmen mümkün değil, bunu böyle kabul et” telkini

verir. Daha sonra da kişiyi “nasıl olsa bir kez günah işledin, tekrar

işlemenin hiçbir kaybı olmaz” gibi kandırmacalarla çok büyük bir

batağın içine çeker. İnsanın günahı nedeniyle Allah’a karşı duydu-

ğu mahcubiyet hissini kullanır ve bunu o insanı Allah’tan tamamen

uzaklaştırmak için suistimal eder. Ancak şeytanın her hilesi gibi bu

da zayıftır. Çünkü bir insanın günah işlemesi, o kişinin artık doğru

yolu bulamayacağı anlamına gelmez. Allah, günahlarından dolayı

samimi bir şekilde tevbe eden, bağışlanma dileyip artık o günahı

işlememeye azmeden herkesi bağışlayacağını Kuran’da şu şekilde

bildirmiştir:

“Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve düzeltirse,

şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah, ba-

ğışlayandır, esirgeyendir.” (Maide Suresi, 39)
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BU PİŞ MAN LI ĞI
YA ŞA MA MAK İÇİN…

Eğer şük re der ve iman eder se niz, Al lah aza bı nız la

ne yap sın? Al lah şük rün kar şı lı ğı nı ve ren dir,

bi len dir. (Ni sa Su re si, 147)

İnsan birtakım kusurlara, eksikliklere, acizliklere sahip olarak

yaratılmış bir varlıktır. Kendisine verilen ömür süresince unutur,

yanılır ve sayısız hata yapar. Ama aynı zamanda Allah'ın vermiş ol-

duğu tevbe gibi büyük bir nimetle, bu hataların telafisi dünyada

her zaman için mümkündür. Zaten dünya, insanın eğitilmesi, ha-

talarından arındırılması ve kendisine verilen nimetlerle denenmesi

için var edilmiştir. İnsan dünyada iken, yaptığı hatalardan ya da ya-

şadığı hayattan kimi zaman büyük bir pişmanlık duyabilir ama bu

pişmanlığı telafi etme imkanı vardır. Pişmanlığın ardından tevbe

edip, Allah'ın kendisini bağışlayacağını ve esirgeyeceğini umabilir. 

Ku ran'da Al lah, sa mi mi ola rak ya pı lan her tev be yi ba ğış la ya ca -

ğı nı müj de ler. Al lah in sa nın için de sak la dı ğı, dü şün dü ğü, ak lın dan
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ge çir di ği her ke li me yi, her dü şün ce yi ve in sa nın ken di için de sa mi -

mi olup ol ma dı ğı nı bi lir. Ni te kim Al lah Ku ran'da, "Rab bi niz, si zin

içi niz de ki ni da ha iyi bi lir. Eğer siz sa lih olur sa nız, şüp he siz O da,

(Ken di si' ne) yö ne lip dö nen le ri ba ğış la yı cı dır" (İs ra Su re si, 25)

şek lin de bu yu ra rak in sa na olan ya kın lı ğı nı ha ber ve rir. 

An cak çok önem li bir ger çek da ha var dır ki; öl dük ten son ra

dün ya da ya pı lan ha ta la rın, iş le nen gü nah la rın te la fi edil me si

-Al lah'ın di le me si dı şın da- as la müm kün de ğil dir. 

O hal de in sa nın kay be de ce ği tek bir an da hi yok tur. Ya şa dı ğı da -

ki ka lar göz açıp ka pa yın ca ya ka dar geç mek te, in san ölü me her ge -

çen sa ni ye da ha da yak laş mak ta dır. Üs te lik ölü mün ne za man,

han gi gün ve sa at ken di si ni bu la ca ğın dan da emin de ğil dir. Bir gün

mut la ka öle cek ve dün ya da yap mış ol du ğu dav ra nış lar ile ya şa dı ğı

ha yat tan do la yı Rab bi mi z'in hu zu run da he sa ba çe ki le cek tir. Bu ne -

den le in san çok ya kın da öle ce ği ni sü rek li ak lın da tut ma lı ve ahi ret -

te piş man ol ma mak için ya şa mı nı ye ni den göz den ge çir me li dir.

Al lah üs tün güç sa hi bi Ya ra tı cı mız'dır ve O'nun kud re ti kar şı -

sın da her in sa nın yap ma sı ge re ken, ken di si ne dün ya da ve ri len sü -

re için de, kul luk gö rev le ri ni ek sik siz ola rak ye ri ne ge tir mek tir.

İman sa hi bi bir in san iba det le ri ne gös ter di ği ti tiz lik le ken di ni bel li

eder. Al lah’ın farz kıl dı ğı 5 va kit na maz, ab dest ve oruç gi bi iba det -

le ri ni ya şa mı bo yun ca şevk le sür dü rür. İb ni Ömer ra dı yal la hu an -

hü mâ'dan ri va yet edil di ği ne gö re, Re su lul lah sal lal la hu aley hi ve

sel lem şöy le bu yur muş lar dır:

"İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah'tan başka İlâh olmadı-

ğına ve Muhammed (sav)'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek.

Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah'ın evi Kâbe'yi
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haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak." (Bu hâ rî, Îmân 1, 2, Tef sî ru

sû re(2) 30; Müs lim, Îmân 19-22. Ay rı ca bk. Tir mi zî, Îmân 3; Ne sâî,

Îmân 13)

Dünyada Allah’a olan kulluk vazifesini yerine getirmeyen bir ki-

şi şu an ölüm me lek le ri ile kar şı laş mış ol sa, aca ba ge çir di ği bun ca

se ne nin he sa bı nı ve re bi le cek mi dir?

Bu gü ne ka dar Al lah'ı ra zı et mek için ne ler yap mış tır?

O'nun hü küm le ri ni uy gu la ma da ki ti tiz li ği ye ter li mi dir?

Bu so ru la rın bel ki de hiç bi ri ne ve re bi le ce ği olum lu bir ce va bı

ol ma ya bi lir. Ama eğer, şu an da tev be eder ve bun dan son ra ki ha -

ya tı nı Al lah'ı ra zı et mek için ge çi re ce ği ne sa mi mi ola rak ka rar ve -

rir se, Al lah'ın tev be si ni ka bul ede ce ği ni, onu ba ğış la ya ca ğı nı uma -

bi lir.

İn san, Gaf far (mer ha met li le rin en mer ha met li si), Ha lim (kul la -

rı na kar şı çok yu mu şak olan) ve Tev vab (ba ğış la yan ve esir ge yen,

tev be le ri ka bul edip gü nah la rı iyi lik le re çe vi ren) olan Rab bi mi z'e

sı ğın ma lı dır. Al lah sab re den le rin ve Ken di si 'ne yö ne lip dö nen le rin

kar şı lı ğı nı mut la ka ve re cek tir. İman eden kul la rı nın gü nah la rı nı

ba ğış la ya rak iyi li ğe çe vi re cek ve yap tık la rı ha yır lı iş le ri en gü ze liy -

le mü ka fat lan dı ra cak tır. Nitekim Allah Kuran’da kullarına bu bü-

yük müjdeyi şöyle vermektedir:

Si zin ya nı nız da olan tü ke nir, Al lah'ın Ka tın da olan ise ka lı cı dır.

Sab re den le rin kar şı lı ğı nı yap tık la rı nın en gü ze liy le Biz mu hak -

kak ve re ce ğiz. Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mümin 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, 96-97)



Unutmayın ki her insan bir anda ölümle karşılaşabilir ve her ne

kadar pişman olsa da bir daha geri dönüp yaptıklarını düzeltme

imkanı bulamayabilir. Bu nedenle bir kişi eğer Rabbimiz’in kendi-

sini esirgemesini, O'nun sevdiği bir kul olmayı ve ölümünden son-

ra Allah'ın salih kulları için hazırladığı cennete kavuşmayı istiyor-

sa, bir an önce Rabbimiz'den bağışlanma dilemeli ve hayatını

O'nun emrettiği şekilde Kuran'a uyarak yaşamalıdır. 
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DAR WI NİZM'İN
ÇÖ KÜ ŞÜ

Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir saf-

satadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesa-

düfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok

açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve

evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 350 milyona

yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evre-

ni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıt-

lanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında

yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına,

taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanla-

ra ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teori-

sinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır

bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir.

Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddia-

ların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek
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çok bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, bi-

yoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sa-

yıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların

kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek

çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya

devam ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle,

burada da özetlemekte yarar vardır.

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 atıldı. Teoriyi

bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Charles

Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı.

Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın

ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in

yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve za-

man içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi.

Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun

bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık

ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın -

dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni

umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim,

Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer

bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 



Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in -

ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la

açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te

ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel

bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir

tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan ilk ba sa mak:

Ha ya tın kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar

yıl önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı

hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup

da milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçek-

ten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil ka-

yıtlarında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır.

Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basa-

mağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl or-

taya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye

göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çı-

karmış 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." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin

of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı

uzun sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma -

şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği

id di ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 
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20. Yüz yıl da ki so nuç suz ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, 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." (Alexander I. Oparin, Origin

of Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), 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 Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life",

Bulletin of the American Meteorological Society, c. 63, Kasım 1982,

s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı -

ğı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stanley Mil-

ler, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic

Synthesis of Small Molecules, 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
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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? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40)

Ha ya tın komp leks ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannet-

tikleri canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özellikle-

re sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün tek-

nolojik ürünlerden daha   komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en

gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirile-

rek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir protein bile üretileme-

mektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlan-

tılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla

açıklamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gel-

meden çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan

proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ih-

timali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için baş-

ka proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadü-

fen oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek

başına bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok

etmek için yeterlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak

olursak,
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1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de

birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin

hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı

için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olma-

dan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi

için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, ek-

siksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması

gerekmektedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer -

di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu -

şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir -

ta kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir.

Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu -

sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin

mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re -

kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za

sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim ci

Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih li

sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit le -

rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak

oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan
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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. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on

Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine

ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını ka-

bul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek

olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min ha ya li me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger -

çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma -

sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si -

yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem,

ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal

Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü -

ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka -

la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan

teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha -

yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den

olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez,

on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin
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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.

(Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edi-

tion, Harvard University Press, 1964, s. 184)

La marck'ın et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di

dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya -

na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan

Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir -

dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den

ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du.

Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük -

sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le

bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad -

lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la

ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Ori-

gins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988)

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.
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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 bi-

limsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistle-

rin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulu-

nan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer,

kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani ge-

netik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia

etmektedir. Ama teoriyi 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 sa-

hiptir. 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. (Charles Darwin, The Ori-
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gin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University

Press, 1964, s. 179)

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi gelişti-

ren mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı

olduğu görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizma-

sı" olarak gösterdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip

eden, sakat bırakan genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en

sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma

"evrim mekanizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de

kabul ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere

doğada hiçbir "evrim mekanizması" olmadığını göstermektedir.

Evrim mekanizması olmadığına göre de, evrim denen hayali süreç

yaşanmış olamaz.

Fo sil ka yıt la rı: Ara form lar dan eser yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğu-

nun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbir-

lerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla

bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlar-

dır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir

zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız

"ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir

yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı

sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini
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taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-

kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukla-

rı için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geç-

mişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-ge-

çiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların

sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması ge-

rekir. Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında

rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açık-

lamıştır:

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. (Charles Darwin,

The Origin of Species, s. 172, 280)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin

bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için bü-

yük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kö-

keni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı

bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa

bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli ye-

rinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayıla-

mayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin

her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles

Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 
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Dar win'in yı kı lan umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın -

da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la -

rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de

edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la -

rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta -

ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev -

rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür -

ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la -

şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar

gö rü rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings

of the British Geological Association, 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
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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.

(Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books,

1983, s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni",

Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın ev ri mi ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın

sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5

milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ata-

ları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tü-

müyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney

maymunu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu

canlılar gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden  başka bir

şey değildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi

İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithe-

cus örnekleri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu

canlıların sadece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını

ve insanlarla hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir. (Charles

E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution:

Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389 )



Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" ya-

ni insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki can-

lılar, Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu

farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şe-

ması oluştururlar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sı-

nıfların arasında evrimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır.

Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri

olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır"

diyerek bunu kabul eder. (J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog:

Ernst Mayr", Scientific American, Aralık 1992)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >

Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir

sonrakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropolog-

ların son bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erec-

tus'un dünya'nın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını

göstermektedir. (Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J.

Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New York: J. B. Lipincott Co.,

1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1971, s. 272)

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü

çok modern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neanderta-

lensis ve Homo sapiens sapiens (insanı ile aynı ortamda yan yana

bulunmuşlardır. (Time, Kasım 1996)

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddia-

sının geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversite-

si paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci

olmasına karşın, Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle

açıklar:
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Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanım-

sı) çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunla-

rın biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldı-

ğında evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Na-

tural History, c. 85, 1976, s. 30)

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birta-

kım "yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf pro-

paganda yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senar-

yosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu ko-

nuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üze-

rinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim

adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağ-

men, ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy

ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel

olarak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği

bilgi dallarına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu

tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi

dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilim-

leri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en

"bilim dışı" sayılan kısımda ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı

his gibi "duyum ötesi algılama"  kavramları ve bir de "insanın evri-

mi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayı-

lan bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin

yorumlanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için

herşeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle ina-
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nan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile

mümkündür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:

Toplinger Publications, 1970, s. 19)

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan

birtakım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde

yorumlamalarından ibarettir.

Darwin formülü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, ister-

seniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de

çocukların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir.

Dolayısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar bi-

raraya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı

atomlar bir şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişler-

dir. Şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot,

potasyum gibi elementleri biraraya getirdiğimizde bir yığın oluşur.

Bu atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı

oluşturamaz. İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve ev-

rimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile getireme-

dikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında

bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi ele-

mentlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulun-

mayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri

malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karışımların içine, istedik-

leri kadar amino asit, istedikleri kadar da (tek bir tanesinin bile te-
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sadüfen oluşması mümkün olmayan) protein doldursunlar. Bu ka-

rışımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri

gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın ön-

de gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula,

kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca

sene sürekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması

için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kul-

lanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden

kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, ka-

naryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkide-

leri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hur-

maları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri,

üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebek-

leri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluştura-

mazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bun-

ların tek bir hücresini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluştura-

mazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra

art arda başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra

kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluş-

turamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bu-

lur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı

bir safsatadır. Evrimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile

düşünmek, üstteki örnekte olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.
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Göz ve kulaktaki teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer

konu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna

kısaca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters

olarak düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sin-

yallerine dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi

denilen küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iş-

lemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu

bilgiden sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin

bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kap-

karanlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız ka-

dar karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pı-

rıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl

teknolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamış-

tır. Örneğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize ba-

kın, sonra başınızı kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğü-

nüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz

mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı tel-

evizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi vere-

mez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netliğe ulaşmaya çalışmakta-

dır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araştırmalar ya-

pılmakta, planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine bir TV ek-

ranına bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba. Arada

büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV
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ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, de-

rinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,

gözün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyut-

lu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan

üç boyutlu görmek mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur.

Arka taraf daha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiç-

bir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluş-

maz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meyda-

na gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekaniz-

manın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size,

odanızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar

biraraya geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese

ne düşünürsünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını şu-

ursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan

alet tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün

de tesadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de

geçerlidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla

toplayıp orta kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güç-

lendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sin-

yallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu gi-

bi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi se-

se de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültü-

lü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler
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beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın sen-

fonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü du-

yarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses dü-

zeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin hakim olduğu görülecek-

tir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kulla-

nılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir.

Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algıla-

yan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm tek-

nolojiye, bu teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana

rağmen kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılama-

mıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik se-

tini düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur

veya az da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınız-

da daha müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak

insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net

ve kusursuzdur. Bir insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde oldu-

ğu gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir bi-

çimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldığı günden bu yana

böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses

cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı olama-

mıştır. Ancak görme ve işitme olayında, tüm bunların ötesinde,

çok büyük bir gerçek daha vardır.
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Beynin içinde gören ve duyan şuur kime aittir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri,

kuşların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokim-

ya kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair bir-

çok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli ger-

çeğe hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini

görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde

göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir şu-

ur bulunmaktadır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir

hücrelerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret

olduğunu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir

cevap verememektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış oldu-

ğu ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için

kulağa ihtiyaç duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne

ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki bir-

kaç santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyut-

lu, renkli, gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp,

O'ndan korkup, O'na sığınması gerekir. 

Materyalist bir inanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgu-

larla açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin

hayatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü

evrim mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosil-



ler teorinin gerektirdiği ara formların yaşamadıklarını göstermek-

tedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir dü-

şünce olarak bir kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca

dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düşünce, bilimin günde-

minden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündemin-

de tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bili-

me saldırı" olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendi-

sinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu

çevreler, materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwi-

nizm'i de doğaya getirilebilecek yegane materyalist açıklama oldu-

ğu için benimsemektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf da ederler.

Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda ön-

de gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist,

sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul

edilmiş, doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist

bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralla-

rı değil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle,

dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini

ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna

göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.

(Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York

Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de can-

sız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca
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farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kap-

lanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların

maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, ça-

kan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul et-

memek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya de-

vam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan in-

sanlar 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.

Evrim teorisi dünya tarihinin en etkili büyüsüdür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolo-

jinin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan

her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini an-

dıran evrim teorisinin inanılması imkansız bir iddia olduğunu ko-

laylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük

bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran

ve bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar

yapan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gi-

bi bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçı-

ların, bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin

çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar

bilim adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu ne-
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denle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili bü-

yüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihin-

de insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla dü-

şünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde

çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka

inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemle-

re, Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavmi-

nin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden

bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok da-

ha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın

Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayış-

larının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşe-

ceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları

şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için

fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını

mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük

azap onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır

bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar

hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olan-

lardır. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı

yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz bü-

yülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)



Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması,

insanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu

büyünün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hay-

ret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız

senaryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanma-

ları anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların,

şuursuz ve cansız atomların ani bir kararla biraraya gelip; olağan-

üstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir

sistemle işleyen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelliğe

sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatıl-

mış canlıları meydana getirdiğine inanmasının, "büyü"den başka

bir açıklaması yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan

bazı kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz.

Musa (as) ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmekte-

dir. Hz. Musa (as), Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz.

Musa (as)'a, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların toplandığı bir

yerde karşılaşmasını söyler. Hz. Musa (as), büyücülerle karşılaştı-

ğında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini emre-

der. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini

büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük

bir sihir getirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini

büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa

(as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildi-

ği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 
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Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıve-

rince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-to-

parlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yap-

makta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük

düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek

etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anla-

şılması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde

de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma

iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer

bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çık-

tığında ve "büyü bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Ni-

tekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felse-

feci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge

evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıkla-

maktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, gele-

ceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri ola-

cağına ikna oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipo-

tezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.

(Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerd-

mans, 1980, s. 43)

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte insan-

lar "tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teo-

risi dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü

olarak tanımlanacaktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın

dört bir yanında insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim

aldatmacasının sırrını öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl

kandığını hayret ve şaşkınlıkla düşünmektedir.
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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)


