


Allah, tarih boyunca yaşamış olan tüm toplumlara Kendi ilahi mesajını iletecek

Resuller yollamıştır. Kuran'da da dikkat çekildiği üzere, bu Resullerin tüm dav-

ranışları, ahlaki özellikleri, müminler için örnektir. Bu nedenle her mümin Re-

sullerin yaşadıklarını dikkatle incelemeli ve öğrenmelidir. 

Resullerin Kuran'da anlatılan mücadeleleri de kuşkusuz tüm müminler için ay-

dınlatıcı ve yol göstericidir. Bu kitapta verilen örneklerle peygamberlerin güzel

ahlakları ve samimi çabaları bir kere daha hatırlatılmaktadır. Peygamber kıs-

salarında iman edenler için önemli dersler olduğu Kuran'da şöyle bildirilmekte-

dir:

Andolsun, onların (Resullerin) kıssalarında temiz akıl sahipleri için ib-

retler vardır. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak ken-

dinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin 'çeşitli biçimlerde açıklaması' ve

iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi, 111)
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OKUYUCUYA
• Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrıl-
masının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturması-
dır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek
çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur.
Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir
imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunlu-
dur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu neden-
le her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

• Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm
kitaplarında imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar
Allah'ın ayetlerini öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedir. Allah'ın ayetleri ile
ilgili tüm konular, okuyanın aklında hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şe-
kilde açıklanmaktadır. 

• Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden
yetmişe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın an-
latım sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymak-
tadır. Dini reddetme konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplar-
da anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar edeme-
mektedirler.

• Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi,
karşılıklı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek is-
teyen bir grup okuyucunun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi tefek-
kür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmaları açısından yararlı olacaktır.

• Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve
okunmasına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm ki-
taplarında ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak is-
teyenler için en etkili yöntem, bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunması-
nın teşvik edilmesidir.

• Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise önemli
sebepleri vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özellikleri
taşıyan ve okumaktan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sahip daha
birçok eser olduğunu görecektir. İmani ve siyasi konularda yararlanabileceği zengin
bir kaynak birikiminin bulunduğuna şahit olacaktır.

• Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kay-
naklara dayalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat etmeyen
üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlaya-
mazsınız.









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

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

gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve
in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma -

la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.
Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis tan'dan

Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon -
ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya, Ma -

YAZAR ve ESERLERİ HAKKINDA



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 vel hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok
di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

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

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

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

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey -
da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si
ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola -
cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik
eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan -
lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek
ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol 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 taşı-
maya bir vesile olacak tır.
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GGerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır;

diriltir ve öldürür. Sizin Allah'tan başka

veliniz ve yardımcınız yoktur.

(Tevbe Suresi, 116)

www.altinoran.org



12

YYere (gelince,) onu döşeyip-yaydık, onda 

sarsılmaz-dağlar bıraktık ve onda herşeyden ölçüsü

belirlenmiş ürünler bitirdik.

(Hicr Suresi, 19)
www.Allahsevgisi.net
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VVe orada sizler için ve kendisine rızık vericiler ol-

madığınız kimseler (varlıklar ve canlılar)

için geçimlikler kıldık.

(Hicr Suresi, 20)
www.munafiklik.com
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Bazı kuşlar inceden inceye özenle renklendirilmiş tüylere
sahiptir. Örneğin, tavuskuşu muhteşem yanardöner renk-
leriyle kusursuz bir yaratılış delilidir. Tavuskuşunun
kuyruğundaki yanardöner renklerin temel nedeni, bu can-
lıların tüylerinde yaratıldıkları ilk günden beri bulunan
fotonik kristallerdir.
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Yüce Allah’ın Sani (Sanatçı) isminin tecellisi olan doğa-
daki kelebek, güve, bazı böcek türlerinde ve tavus kuşla-
rının kuyruğunda; papağan, sinek kuşu, ördek gibi bazı
kuşların tüylerinde görülebilen bu muhteşem görüntü-
nün temelinde de fotonik kristal yapılar bulunur.

www.darwinvekuslar.com



Okyanuslar güneş ışınlarını karadan daha az yan-
sıtır, böylece karalardan daha fazla güneş

enerjisi alır, ama bu ısıyı kendi içinde kara-
lara göre daha dengeli biçimde dağıtırlar.
Bu sayede okyanuslar daha sıcak olan ek-
vator bölgelerini serinleterek aşırı sıcak
olmalarını, kutup bölgelerinin soğuk sula-
rını da ısıtarak aşırı soğuk olmalarını ve
tamamen donmalarını engeller. 
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Düşünen insan nasıl ki bir tablonun ressamı oldu-
ğunu ilk baktığı anda anlıyorsa, çevresindeki
rengarenk, ışıl ışıl, simetrik ve son derece
estetik ortamın da bir Yaratıcısı olduğu-
nu aynı şekilde anlayacaktır. Allah üstün
güç sahibi Yaratıcımızdır.

www.yaratilisdelilleri.com
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Yunusların hiç koku almadıklarını ve kör olduklarını biliyor muy-
dunuz? Ancak, buna karşın Allah yunuslara çok gelişmiş bir
işitme duyusu vermiştir. Yunuslar, kilometrelerce uzaktaki sesleri
dahi gelişmiş işitme duyuları sayesinde kolayca duyarlar. Ayrıca,
vücutlarında bulunan ve denizaltılardaki "sonar" adlı cihaza ben-
zeyen bir sistem sayesinde yollarını rahatlıkla bulur ve avlarının
yerini kolaylıkla saptarlar. 

www.dusuneninsanlaricin.com
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Çıkardıkları, insan kulağının duyamayacağı sesler, suda dalgalar
halinde yayılır. Bu ses dalgaları, önlerine bir engel çıkarsa ona
çarpıp geri döner. Sesin gidip balık ya da kayaya çarpıp geri
döndüğü süre, avın ya da engelin uzaklığını gösterir. Az önce bah-
settiğimiz denizaltılardaki sonar sistemi de insanlar tarafından
yunusların bu özellikleri taklit edilerek üretilmiştir. Koku al-
mayan ve görmeyen yunusların Allah'ın verdiği güçlü bir işitme
duyusuna sahip olması, onları diğer balıklara yem olmaktan korur.
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Koyunların ve kuzuların bizim için birçok yararı vardır. Bize her
gün süt verirler. Sütün içindeki kalsiyum kemiklerimizin ve diş-
lerimizin gelişimi için çok önemlidir. Sütten yoğurt, peynir gibi
temel gıdalar yapılır. Süt en çok kullandığımız ve bize en faydalı
olan gıdalardan biridir. Ayrıca yünlerinden elde edilen ipliklerle
de giyinmemiz için kumaş üretilir.  Allah'ın insanlara indirdiği
kitap olan Kuran'da da bu hayvanların insanlara sağladığı fay-
dalar aşağıdaki ayetlerle anlatılmıştır:

.... İçenlerin boğazından kolaylıkla kayan 

dupduru bir süt içirmekteyiz. 

(Nahl Suresi, 66)
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.... Size hayvan derilerinden hem göç gününde, hem de yer-

leşme gününde kolaylıkla taşıyabileceğiniz evler; yün-

lerinden, yapağılarından ve kıllarından bir zamana kadar

giyimlikler döşemelikler ve (ticaret için) bir meta kıldı.

(Nahl Suresi, 80)
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Darwinistlerin kademeli evrim iddialarını yalanlayan sö-
ğüt ağaçları, tüm canlıları Allah'ın yarattığını bir kez da-
ha teyit etmektedirler. 
Resimde görülen 54 – 37 milyon yıl yaşındaki söğüt ağacı
yaprağı fosili bu gerçeğin önemli delillerinden biridir.

Söğüt yaprağı 
Dönem: Senozoik zaman,

Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl

Bölge: Cache Creek
Oluşumu, Kanada

Üstteki söğüt yaprağı
fosilindeki tüm ayrıntılar
bu bitkilerin milyonlarca

yıldır değişmediklerini
göstermektedir.
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Darwinistler canlıların sürekli olarak değiştiklerini, yani
evrim geçirdiklerini iddia ederler. Fosiller ise, canlıların
var oldukları ilk andan itibaren hiç değişmediklerini gös-
termektedir. Bunun anlamı ise açıktır: Canlılar evrimleş-
memiş, Yüce Allah tarafından yaratılmışlardır.

www.evrimbelgeseli.com

Eğrelti otu
Dönem: Paleozoik
zaman, Karbonifer
dönemi
Yaş: 300 milyon yıl
Bölge: İngiltere

300 milyon yıllık
eğrelti otu fosili
(üstte)
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Bitkilerin ortak bir atadan türediklerini iddia eden evrim-
ciler, bu iddialarını delillendirebilecek tek bir bilimsel
bulgu ortaya koyamamışlardır. Resimde görülen 37 - 23
milyon yıl yaşındaki tohumlarıyla birlikte fosilleşmiş bir
Amerikan çınarı dalıdır. Günümüzdeki Amerikan çınarla-
rının tohumlarından hiçbir farkı olmayan bu fosil, evri-
min geçersizliğinin ispatlarındandır.

Tohumlarıyla birlikte Amerikan çınarı fosili
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 37 - 23 milyon yıl
Bölge: Utah, ABD
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İncir, 800'den fazla türü olan çalılık veya ağaç şeklinde bulu-
nan Ficus cinsi bitkilerin meyvesidir. Resimde görülen 70
milyon yıllık incir fosili, evrimcilerin sadece hayvanların
kökenini açıklamakta değil bitkilerin kökenini açıklamakta
da aciz olduklarının göstergelerindendir. 

www.darwinistpropagandayontemleri.beyazsiteler.com

4 adet incir fosili
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 70 milyon yıl
Bölge: Hell Creek Oluşumu, Montana, ABD

70 milyon yıllık 4 tane incir fosili
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45 milyon yıl önce yaşayan mantar sivrisinekleriyle günü-
müzde yaşayan örnekleri arasında hiçbir fark yoktur.
Fosil bulguları da bu durumun delilidir. Milyonlarca yıl
boyunca hiç değişmeyen mantar sivrisinekleri, canlıların
evrim geçirmediğini, tüm canlıları Allah'ın yarattığını bir
kez daha teyit etmektedir.

www.evrimteorisi.info

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

45 milyon yıllık bu
amberin içindeki
mantar
sivrisineğinin
(üstte) günümüzde-
ki örneklerinden
hiçbir farkı yoktur.
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Sineklerin hep sinek olarak var olduklarını, herhangi bir canlı-
dan türemediklerini ve ara aşamalardan geçmediklerini göste-
ren delillerden biri de resimde görülen 45 milyon yaşındaki si-
nek fosilidir. Aradan geçen milyonlarca yıl boyunca değişme-
yen sinekler, evrim teorisinin büyük bir aldatmacadan ibaret
olduğunu, tüm canlıları Allah'ın yarattığını bir kez daha teyit
etmektedir.

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

45 milyon yıllık
amberin içinde
sinek (üstte)
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Eklembacaklılar filumuna dahil olan at nalı yengeçleri,
Chelicerata (kelikeserliler) alt filumuna dahildirler ve örüm-
cekler ve akrep familyalarına daha yakındırlar. Resimde gö-
rülen 150 milyon yıl yaşındaki at nalı yengeci fosili,
Yaratılış'ın açık bir gerçek olduğunu, evrimin hiçbir zaman
yaşanmadığını bir kez daha teyit etmektedir. 

At nalı yengeci fosili
(üstte)
Günümüzde yaşayan
at nalı yengeci (solda)

Dönem: Mezozoik za-
man, Jura dönemi
Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Solnhofen, 
Almanya
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Bilinen en eski istiridye fosilleri Ordovisyen dönemine (490 –
443 milyon yıl) aittir. Aradan geçen yaklaşık yarım milyar yıla
rağmen istiridyelerin yapısında herhangi bir değişiklik olma-
mıştır. Bundan 490 milyon yıl önce yaşamış olanlar da, 150 mil-
yon yıl önce yaşamış olanlar da, günümüzde yaşayanlar da bir-
birlerinin tıpatıp aynısıdır. 

İstiridye fosilleri (üstte)
Günümüzde yaşayan is-
tiridyeler (solda)

Dönem: Mezozoik 
zaman, Jura dönemi
Yaş: 150 milyon y ıl
Bölge: Şili
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Fosil kayıtlarından elde ettiğimiz veriler, hayali ara formla-
rın hiç yaşamadığını ispatlamaktadır. Aşağıdaki resimde gö-
rüldüğü gibi develerin de herhangi bir ara aşamadan geçme-
diklerini, hep deve olarak var olduklarını göstermektedir.

Deve kafatası
Dönem: Senozoik za-
man, Pliosen dönemi
Yaş: 3,9 milyon yıl
Bölge: Gan Su, Çin

3,9 milyon yıllık deve kafatası 

www.evrimmasali.com
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Darwinistler, denizdeki, karadaki, havadaki canlıların nasıl
aniden ortaya çıktıklarını ve soyları devam ettiği müddetçe de-
ğişmediklerini açıklayamazlar. Darwinizm açmaz içinde bir
teoridir ve yeni fosil delilleriyle her geçen gün bir kademe da-
ha yok olmaktadır. Resimde görülen 3,1 milyon yıllık Karayip
keşiş foku kafatası fosili, bu yok oluşu hızlandıran delillerden
biridir.

Karayip keşiş foku
kafatası
Dönem: Senozoik za-
man, Pliosen dönemi
Yaş: 3,1 milyon yıl
Bölge: Yun Nan, Çin

3,1 milyon yıllık
fok kafatası (üstte)





ÖN SÖZ

Allah, tarih boyunca yaşamış olan tüm toplumlara Kendisi'nin

razı olacağı ahlakın ne olduğu, helaller ve haramlar, ahiret hayatında

gerçek huzura ve mutluluğa nasıl ulaşılabileceği gibi bir insan için

hayati olan her türlü bilgiyi iletecek Resuller yollamıştır. Kuran'da

da haber verildiği üzere, bu Resullerin tüm davranışları, ahlaki özel-

likleri, müminler için en güzel örnektir. Bu nedenle de her mümin

Resullerin yaşadıklarını dikkatle incelemeli ve öğrenmelidir. 

Re sul le rin Ku ran'da an la tı lan mü ca de le le ri de kuş ku suz tüm mü -

min ler için ay dın la tı cı ve yol gös te ri ci dir.Pey gam be ri miz Hz. Mu -

ham med (sav) son Ne bi ve son Re sul dür; Al lah, O'ndan son ra bir

baş ka pey gam ber gön der me ye cek tir. Ku ran'da, bu ko nu şöy le ha -

ber ve ril mek te dir:

"Mu ham med, si zin er kek le ri niz den hiç bi ri nin ba ba sı de ğil dir;

an cak o, Al lah'ın Re sû lü ve pey gam ber le rin so nun cu su dur.

Al lah, her şe yi bi len dir." (Az hab Su re si, 40)

An cak Ku ran'da ki, "Yok sa siz den ön ce ge lip-ge çen le rin ha li ba -

şı nı za gel me den cen ne te gi re ce ği ni zi mi san dı nız? On la ra öy le bir
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yok sul luk, öy le da ya nıl maz bir zor luk çat tı ve öy le si ne sar sıl dı lar

ki, so nun da el çi, be ra be rin de ki mü'min ler le; 'Al lah'ın yar dı mı ne

za man?' di yor du..." (Ba ka ra Su re si, 214) hükmüne göre, Resullerin

yaşadıklarının benzerlerini onun ardından gelen kavimler de yaşa-

maya devam edecektir. 

Peygamberimiz (sav)'e ve diğer peygamberlere akılsızca düşman-

lık besleyenler, onların tebliğ ettiği hak dinin yayılmasına kendile-

rince engel olmaya kalkışanlar, onların yolunu izleyen müminlere

karşı da harekete geçeceklerdir. Ni te kim, "Al lah si ze açık la ya rak an -

lat mak, si zi siz den ön ce ki le rin sün ne ti ne ilet mek ve tev be le ri ni zi

ka bul et mek is ter. Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir" (Ni -

sa Su re si, 26) aye ti ge re ğin ce, tüm Müs lü man lar bu na şa hit ola cak -

lar dır. İşte bu nedenle, Ku ran'da an la tı lan Re sul mü ca de le le ri ni

dik kat li bir şe kil de in ce le mek tüm iman eden ler için çok önem li dir. 

Bu ki tap ta ve ri len ör nek ler le pey gam ber le rin gü zel ah lak la rı ve

sa mi mi ça ba la rı  bir ke re da ha ha tır la tıl mak ta dır. Pey gam ber kıs sa -

la rın da iman eden ler için önem li ders ler ol du ğu Ku ran'da şöy le ha -

ber ve ril mek te dir:

An dol sun, on la rın (Re sul le rin) kıs sa la rın da te miz akıl sa hip le ri

için ib ret ler var dır. (Bu Kur'an) dü züp uy du ru la cak bir söz de -

ğil dir, an cak ken din den ön ce ki le rin doğ ru la yı cı sı, her şe yin 'çe -

şit li bi çim ler de açık la ma sı' ve iman ede cek bir top lu luk için bir

hi da yet ve rah met tir. (Yu suf Su re si, 111)
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RE SUL LE RİN 

MÜ CA DE LE Sİ

İn san lar, ha yat la rı nı yön len dir mek için bir bi rin den fark lı "yol

gös te ri ci"ler, reh ber ler se çer ler. Pek çok in san için, en bü yük yol gös -

te ri ci, ai le si ve ya kın çev re sin den baş la ya rak, için de ya şa dı ğı top -

lum dur. Bu ki şi ler de ğer yar gı la rı nı, ne yin doğ ru, ne yin yan lış

ol du ğu nu bu top lu mun ge nel dü şün ce si ne gö re be lir ler ler. Ba zı in -

san lar ise ken di le ri ne yol gös te ri ci ola rak ide olo ji le re ina nır; söz ko -

nu su ide olo ji le ri üre ten dü şü nür le rin "üs tün" in san lar ol du ğu nu,

on la rın yo lu nu iz le ye rek doğ ru ya ula şa bi le cek le ri ni dü şü nür ler. Ki -

mi le ri ise, tüm bun la rı ta nı ma dı ğı, yal nız ca ken di akıl ve sez gi le ri -

ni yol gös te ri ci ola rak ka bul et ti ği id di asın da dır.

Oy sa tüm bu sa yı lan dü şün ce ler, or tak bir yan lış üze ri ne ku ru -

lu dur. Bu dü şün ce le ri ta şı yan, (ya ni ken di le ri ne yol gös te ri ci ola rak

top lu mu, ba zı "üs tün" say dık la rı in san la rı ya da ken di akıl la rı nı be -

nim se yen) ki şi ler, çok önem li bir ger çe ği red det mek te ya da göz ar -

dı et mek te dir ler: İn san ya ra tıl mış bir var lık tır ve sa hip ol du ğu

her şe yi ken di si ni ya ra ta na, ya ni Al lah'a borç lu dur. Ken di be de ni ni,
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et ra fı nı, gök yü zü nü ya da var olan her han gi bir şe yi bi raz vic dan lı

bir bi çim de in ce le yen her kes, bun la rı Al lah'ın ya rat tı ğı nı açık ça gö -

re bi lir.

İn sa nı Al lah ya rat mış tır ve kuş ku suz bu ya ra tı şın be lir li bir ama -

cı var dır. Bu ger çek Ku ran'da, "Biz, bir 'oyun ve oya lan ma ko nu su'

ol sun di ye gö ğü, ye ri ve iki si ara sın da bu lu nan la rı ya rat ma dık"

(En bi ya Su re si, 16) aye ti ile ha ber ve ri lir. İn sa nın ya ra tı lış ama cı,

baş ka bir ayet te de şöy le bil di ri lir:

"Ben, cin le ri ve in san la rı yal nız ca Ba na kul luk et sin ler di ye ya -

rat tım." (Za ri yat Su re si, 56)

İn sa nın ya ra tı lı şı nın tek ger çek ama cı Al lah'a kul luk et me si dir.

An cak bu ra da bir yan lış an la ma ya kar şı dik kat li ol mak ge re kir: İn -

sa nın yal nız ca Al lah'a kul luk et mek için ya ra tıl mış ol ma sı, sa de ce

ba zı iba det le ri yap ma nın ye ter li ola ca ğı an la mı na gel mez. Kuş ku -

suz Pey gam ber Efen di miz (sav)'in Ebu Hu rey re (ra)'dan ri va yet edi -

len; “Beş va kit na maz lar, ge le cek haf ta ya ka dar cüm’a, ge le cek se ne ye

ka dar Ra ma zan, bü yük gü nah lar dan sa kı nı lır sa, ara la rın da ki ha ta -

lar için ke fa ret tir ler.” (Müs lim) (Ri ya zü’s Sa li hin, İma mı Ne ve vi, çe -

vi ren: Meh met Em re, Be dir ya yı ne vi, s. 698) kud si ha di siy le öne mi ni

bil dir di ği 5 va kit na maz iba de ti ve oruç, ze kat, te set tür gi bi di ğer

iba det ler ti tiz lik le uy gu lan ma sı ge re ken farz lar dır ve her mü min

bun la rı ye ri ne ge tir mek le yü küm lü dür. An cak Al lah'a kul luk et mek,

ha ya tın her ala nı nı kap sar ve asıl ola rak da, Al lah'ı ta nı mak, O'na

ya kın ol mak ve tüm ya şa mı O'nun gös ter di ği yo la gö re sür dür mek

de mek tir. Bu şe kil de ya şa yan, ya ni yal nız ca Al lah'a kul luk eden bir

in san, dün ya nın en gü zel, en hu zur lu, en zevk li ha ya tı nı ya şar. Çün -

kü Al lah'ın Ku ran'da ki emir le ri nin tü mü çok ko lay dır. İn san Allah'a

kul luk et mek ten zevk ala cak şe kil de ya ra tıl mış tır ve bu nu yap mak la



da bu ya ra tı lı şı na (fıt rat) uy gun ha re ket et miş olur. Ku ran'da bu ko -

nu şöy le açık la nır:

"Öy ley se sen yü zü nü Al lah'ı bir le yen (bir ha nif) ola rak di ne,

Al lah'ın o fıt ra tı na çe vir; ki in san la rı bu nun üze ri ne ya rat mış -

tır. Al lah'ın ya ra tı şı için hiç bir de ğiş tir me yok tur. İş te dim dik

ayak ta du ran din (bu dur). An cak in san la rın ço ğu bil mez ler."

(Rum Su re si, 30)

Ayet te ve ri len bil gi ler son de re ce önem li dir: İn san, yal nız ca

Al lah'a kul luk et mek üze re ya ra tıl mış tır, ya ra tı lı şı (fıt ra tı) bu te mel

üze rin de dir. Al lah onu yok tan var et miş, ona "Ken di ru hun dan üf -

le miş", onu "bir dam la su dan" (sperm den) bir in san ha li ne ge tir miş

ve onu ge çi ci bir sü re için dün ya ya gön der miş tir. İn sa na dü şen, ken -

di si ni Al lah'ın ya rat tı ğı nı bil mek ve bun dan do la yı her an O'na şük -

ret mek tir. Böy le ce ken di si için ge çi ci bir yurt olan dün ya da Al lah'ın

gös ter di ği ama ca uy gun ola rak ya şa ya cak, ol gun la şıp eği ti le cek ve

asıl yur du na, ahi re te gi de cek tir. İş te bu, in sa nın ya ra tı lı şı na (fıt ra tı -

na) uy gun ola rak dav ran ma sı de mek tir.

An cak Rum Su re si'nin 30. aye tin de, in sa nın fıt ra tı nın yal nız ca

Al lah'a kul luk et mek ol du ğu bil di ri lir ken ay nı za man da in san la rın

ço ğu nun bu bü yük ger çek ten ha ber siz ol duk la rı da bil di ril mek te -

dir. Baş ka ayet ler de de Al lah, in sa nın unut kan ol du ğu nu ha ber ver -

mek te dir. Ne fis in sa na ken di ya ra tı lı şı nı ve Allah'ın apa çık var lı ğı nı

unut tur ma ya ça lı şır. Bu ne den le pek çok in san ço ğu kez tek ba şı na

Al lah'ın far kı na va ra maz. Yaratılmış olduğunu ve bu nedenle de Ya-

ratıcımız olan Allah'a karşı sorumlu olduğu gerçeğini göremez. Ku-

ran'da bu durum şöyle tarif edilmektedir:

"İn san, Bi zim ken di si ni bir dam la su dan ya rat tı ğı mı zı gör mü -

yor mu? Şim di o, apa çık bir düş man ke sil miş tir. Ken di ya ra tı lı -
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şı nı unu ta rak Bi ze bir ör nek ver di; de di ki: 'Çü rü müş-bo zul -

muş ken, bu ke mik le ri kim di ril te cek miş?' De ki: 'On la rı, ilk de -

fa ya ra tıp-in şa eden di ril te cek. O, her ya rat ma yı bi lir'." (Ya sin

Su re si, 77-79)

Kuran ahlakından uzak yaşayan bir insanın nef si Al lah'ın ken -

di si ni ya rat mış ol du ğu nu unut ma ya son de re ce eği lim li dir. Al lah'ı

unut tu ğu an da ise, ken di ben cil hırs ve tut ku la rı (nef si) dev re ye gi -

re rek ona ye ni söz de ilah lar gös te re cek tir. Bu ki şi ar tık ken di si ni ya -

ra tan ve ayet te bil di ril di ği gi bi, "düz gün bir adam kı lan" (Kehf

Su re si, 37) Allah'a değil, akılsızca başka varlıklara kulluk etmeye;

onları hoşnut etmeye, onlardan medet ummaya, onları sevip, on-

lardan korkmaya başlar. Oysa gözünde kendince sözde ilahlaştırdığı

bu varlıkların tümü de aynı kendisi gibi aciz ve zayıf birer kuldur.

Ama söz konusu kişi yine de aklını kullanıp bu gerçeği göremez ve

bu hayali ilahların peşinde koşarak cehaletle Allah'tan yüz çevirir.

Bu tam anlamıyla bir nankörlüktür. Kuran'da bu durum şöyle ifade

edilmektedir:

"Kah ro la sı in san, ne ka dar nan kör dür. 

(Al lah) Onu han gi şey den ya rat tı?

Bir dam la su dan ya rat tı da onu 'bir öl çüy le bi çi me sok tu'." (Abe -

se Su re si, 17-19)

Bu tür insanların oluşturduğu bir toplum ise, doğal olarak, din

ahlakından uzak yaşayan ve Al lah'ı "ar ka la rın da unu tu lu ver miş

önem siz bir şey" (Hud Su re si, 92) olarak kabul etmiş bir toplumdur.

Böyle büyük bir cehalet içinde yaşayan toplumun bütün üyelerinin

benzer bir ahlaki bozukluğa, akıl zayıflığına sahip olması, bir tür

"sürü psikolojisi" yaratır ve insanların büyük kısmının zaten var olan

inkarlarını daha da pekiştirir. Allah'tan ve ahiretten habersiz olan
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bu tür toplumlar, Kuran'da "cahiliye toplumu" olarak tanımlanır.

Çünkü bu toplumun üyelerinin büyük çoğunluğu, her ne kadar

fizik, tarih, biyoloji ya da benzeri konularda bilgi sahibi olsalar da,

Allah'ı tanıyabilecek akıl ve vicdana sahip değildirler.

Ve bu cahil toplumun üyeleri, konuya girerken değindiğimiz gibi

kendilerine yanlış "yol gösterici"ler edinmişlerdir. Allah'ı gereği gibi

tanımadıklarından dolayı, çok büyük bir cehaletle Allah'ın emrettiği

yoldan farklı yollara girerler. Aynı kendileri gibi aciz birer kul olan

insanlara tabi olur, o insanları örnek alır, o insanların düşüncelerini

mutlak doğrular olarak kabul ederler. 

Ve so nuç ta ca hi li ye top lu mu, git tik çe ken di ken di ni kör leş ti ren,

ken di ken di ni akıl  ve vic dan dan ko pa ran bir sis tem oluş tu rur. Do -

la yı sıy la bu batıl sis te min ken di ken di ne çö zül me si ve söz  ko nu su

top lu mun üye le ri nin Al lah'ın var lı ğı nı ve ahi ret te O'na he sap ve re -

cek le ri ni an la ma la rı müm kün ol maz. 

Bu ka pa lı sis tem, Al lah'ın gön der di ği bir "yol gös te ri ci"nin ca hi -

li ye top lu mu nu ger çe ğe da vet et me si ne ka dar sü rer. Ku ran'da bu du -

rum şöy le ha ber ve ri lir:

"Ki tap Eh lin den ve müş rik ler den in kar eden ler, ken di le ri ne apa -

çık bir de lil ge lin ce ye ka dar, (bu lun duk la rı du rum dan) ko pup-

ay rı la cak de ğil ler di. (O de lil de) Al lah'tan gön de ril miş-bir el çi

(ki,) ter te miz sa hi fe le ri oku mak ta dır." (Bey yi ne Su re si, 1-2)

Resulün Seçilişi
Az önce vurguladığımız gibi, cahiliye toplumunun batıl değerle-

riyle anlayışı kapanmış bir insan kendi başına Allah'ı fark edebilecek

ve doğruyu görebilecek yeteneğe sahip değildir. Ancak sonsuz mer-

hamet ve şefkat sahibi olan Rabbimiz bu kimselere, kendilerini uya-
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racak, Allah'ın ve ahiretin varlığını, hayatın gerçek anlamını bildi-

recek elçiler gönderir. Zaten Kuran'da bu elçilere "Resul" adı verilir

ki, Resulün kelime anlamı "gönderilen"dir.

Ku ran'da her top lu mun mut la ka bir Re sul ara cı lı ğıy la uya rıl dı ğı

şöy le bil di ril mek te dir:

"An dol sun, Biz her üm me te: 'Al lah'a kul luk edin ve ta ğut tan ka -

çı nın' (di ye teb liğ et me si için) bir el çi gön der dik. Böy le lik le, on -

lar dan ki mi ne Al lah hi da yet ver di, on lar dan ki mi nin üze ri ne

sa pık lık hak ol du. Ar tık, yer yü zün de do la şın da ya lan la yan la rın

uğ ra dık la rı so nu cu gö rün." (Nahl Su re si, 36)

Resuller de genelde cahiliye toplumu içinde yaşayan insanlar ol-

malarına rağmen, Allah'ın onlara bu mübarek sorumluluklarını bil-

dirmesinden önce de güzel ahlakları, vicdanlı tutumları,

dürüstlükleri ve asaletleriyle tanınan insanlardır. Örneğin Peygam-

berimiz (sav), kendisine peygamberlik görevi tebliğ edilmeden önce

de yaşadığı toplum içinde "el-emin" yani güvenilir sıfatıyla tanınan

ve bilinen, çok üstün ahlaklı bir insandır. 

Resullerin risaleti hayatlarının belirli bir döneminde başlar. Bazen

Allah'ın Resulün kalbine verdiği bir anlayışla Allah'ın varlığının ve

içinde bulunduğu toplumun ne denli çarpık olduğunun farkına varır,

bazen de bu gerçek kendisine vahiy yoluyla bildirilir. Örneğin Hz.

İbrahim (as), Allah'ın varlığını ve bu gerçekten haberdar olmayan

toplumunun sapkınlığını Allah'ın ilham ettiği bir anlayışla bulmuş-

tur. Kuran'da, Hz. İbrahim (as)'ın durumu şöyle anlatılır:

"Ha ni İb ra him, ba ba sı Azer'e (şöy le) de miş ti: 'Sen put la rı ilah -

lar mı edi ni yor sun? Doğ ru su, ben se ni ve kav mi ni apa çık bir sa -

pık lık için de gö rü yo rum.
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Böy le ce İb ra him'e, -ke sin bil giy le ina nan lar dan ol ma sı için- gök -

le rin ve ye rin me le kû tu nu gös te ri yor duk.

Ge ce, üs tü nü ör tüp bü rü yün ce bir yıl dız gör müş ve de miş ti ki:

'Bu be nim rab bim dir.' Fa kat (yıl dız) kay bo lu ve rin ce: 'Ben kay -

bo lup-gi den le ri sev mem' de miş ti. Ar dın dan Ay'ı, (et ra fa ay dın -

lık sa ça rak) do ğar gö rün ce: 'Bu be nim rab bim' de miş, fa kat o da

kay bo lu ve rin ce: 'An dol sun' de miş ti, 'Eğer Rab bim be ni doğ ru

yo la er dir mez se ger çek ten sap mış lar top lu lu ğun dan olu rum.'

Son ra gü ne şi (et ra fa ışık lar sa ça rak) do ğar gö rün ce: 'İş te bu be -

nim rab bim, bu en bü yük' de miş ti. Ama o da kay bo lu ve rin ce,

kav mi ne de miş ti ki: 'Ey kav mim, doğ ru su ben si zin şirk koş -

mak ta ol duk la rı nız dan uza ğım. Ger çek şu ki, ben bir mu vah hid

ola rak yü zü mü gök le ri ve ye ri ya ra ta na çe vir dim. Ve ben müş -

rik ler den de ği lim.'

Kav mi onun la çe ki şip-tar tış ma ya gir di. De di ki: 'O be ni doğ ru

yo la er dir miş ken, siz be nim le Al lah ko nu sun da çe ki şip-tar tış -

ma ya mı gi ri şi yor su nuz? Si zin O'na şirk koş tuk la rı nız dan ben

kork mu yo rum, an cak Al lah'ın be nim hak kım da bir şey di le me si

baş ka. Rab bim, ilim ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır. Yi ne de

öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?... (Enam Su re si, 74-80)

Bu, İb ra him'e, kav mi ne kar şı ver di ği miz de li li miz dir. Biz, di le -

di ği mi zi de re ce ler le yük sel ti riz. Şüp he siz se nin Rab bin, hü küm

ve hik met sa hi bi dir, bi len dir." (Enam Su re si, 83)

Ayetlerde bildirildiği üzere, Allah Hz. İbrahim (as)'a "göklerin ve

yerin melekutunu" göstermiştir. "Melekut", Allah'ın ayetleri, varlı-

ğının delilleri anlamındadır. Bu bize gösterir ki, Hz. İbrahim (as),

Allah'ın kendisine ilham ettiği anlayış sayesinde, etrafındaki müşrik

(Allah'tan başka ilahlar edinme sapkınlığına düşmüş (Allah'ı tenzih

ederiz) insanlar) cahiliye toplumunun sapkınlığını fark edebilmiş
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ve Allah'ın apaçık varlığını kavrayabilmiştir. Bu, Allah'ın Hz. İbra-

him (as)'ı seçmiş olması demektir. 

Nitekim Allah'ın seçmesi ve kendilerine yol göstermesi  tüm Re-

sullerin ortak özelliğidir. Kuran'da bildirilen, Allah'ın Hz. Musa

(as)'a olan vahyinde bu konu şöyle haber verilir:

"Sa na Mu sa'nın ha be ri gel di mi? Ha ni bir ateş gör müş tü de, ai -

le si ne şöy le de miş ti: 'Du run, bir ateş gör düm; umu lur ki si ze

on dan bir kor ge ti ri rim ve ya ate şin ya nın da bir yol-gös te ri ci bu -

lu rum.'

Ni te kim ona gi din ce, ken di si ne ses le nil di: 'Ey Mu sa. Ger çek ten

Ben, Ben se nin Rab bi nim. Ayak ka bı la rı nı çı kar; çün kü sen, kut -

sal va di olan Tu va'da sın.

Ben se ni seç miş bu lu nu yo rum; bun dan böy le vah yo lu na nı din le.

Ger çek ten Ben, Ben Al lah'ım, Ben'den baş ka ilah yok tur; şu hal -

de Ba na iba det et ve Be ni zik ret mek için dos doğ ru na maz kıl.

Şüp he siz, kı ya met-sa ati yak la şa rak gel mek te dir. Her ke sin har -

ca dı ğı ça ba nın kar şı lı ğı nı al ma sı için, onun (ko şup ha be ri ni)

ne re dey se giz le ye ce ğim. Öy ley se, ona inan ma yıp ken di he va -

sı na uyan, sa kın se ni on dan alı koy ma sın; son ra yı kı ma uğ rar -

sın'." (Ta ha Su re si, 9-16)

Kısacası Resul, Allah'ın özel olarak yarattığı ve seçtiği çok üstün

ahlaklı, mübarek bir insandır. İçinde bulunduğu toplumdaki tüm

insanlardan farklıdır; tek başına ve ilk olarak Allah'ın varlığını hak-

kıyla takdir edip kavramış, ahiretin farkına varmıştır. Ancak bu aşa-

mada görevi henüz yeni başlamaktadır: Resul farkına vardığı bu

büyük gerçeği içinde yaşadığı cahiliye toplumunun diğer üyelerine

de anlatmakla, onları Allah'ın yoluna davet etmekle yükümlüdür.

Ku ran'da, "Ey pey gam ber, Rab bin den sa na in di ri le ni teb liğ et, eğer
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(bu gö re vi ni) yap ma ya cak olur san, O'nun el çi li ği ni teb liğ et me -

miş olur sun..." (Ma ide Su re si, 67) aye ti ile, Re su lün bu bü yük teb -

liğ (di ni du yur ma, açık la ma) gö re vi bil di rilir.

Ancak Allah'ın Kuran'da haber verdiği üzere, çoğu kez kavmin

ancak çok az bir bölümü Resule iman eder, diğerleri ise büyük bir

akılsızlıkla bu mübarek insana düşman olurlar.

Re su le İman Eden ler
Kuran'da anlatılan peygamber kıssalarına baktığımızda, Resulün

tebliğe başlamasıyla birlikte cahiliye toplumlarından ancak çok az

sayıda kişinin onu dinlediklerini ve söylediklerini kabul ettiklerini

görürüz. Çünkü Resul, cahiliye ahlakını yaşayan insanları inandık-

ları pek çok batıl değerden vazgeçmeye, tüm sahte ilahlarını terk et-

meye ve yalnızca Allah'a kul olmaya çağırmaktadır. Cahiliye

toplumunun üyelerinin büyük bölümü, bunları kavrayacak bir akla

ve bilince sahip değildir. Kavrayabilecek olanların büyük bir bölümü

de çıkarlarıyla çatışan bu güzel ve vicdani sistemi kabullenmeye ya-

naşmazlar. Bu nedenle Resule tabi olanlar, çok küçük bir azınlıktır.

Bunlar, Allah'ın izniyle, cahiliye toplumunun yoğun telkinini aşa-

bilecek bir akla ve doğru bildiklerini uygulayabilecek bir iradeye

sahip olan insanlardır. Resulün bildirdiklerine iman ederler, bu ne-

denle Kuran'da onlara verilen isim "mümin" (iman eden)dir.

Mü min le rin pek çok önem li özel li ği var dır. Ön ce lik le dün ya ya

ba kış açı la rı, olay lar kar şı sın da ki ta vır la rı ca hi li ye top lu mun dan ta -

ma men fark lı dır. Ken di le ri ne yol gös te ri ci ola rak ca hi li ye kıs tas la -

rı nı de ğil, Al lah'ın vah yi ni ve Re su lün dav ra nış la rı nı edin miş ler dir.

Bu ne den le de, ca hi li ye top lu mun da ki de je ne ras yon ve çü rü müş lü -

ğün ak si ne, üs tün bir ah la ka sa hip tir ler. Re su le kar şı da bü yük bir



say gı, sev gi ve sa da kat bes ler ler. Ku ran'da, mü min le rin ah la ki özel -

lik le ri, Al lah'a olan bağ lı lık la rı  ve Re su le yö ne lik ta vır la rı  ay rın tı lı

ola rak an la tı lır.

Kuran'da müminlerle ilgili olarak haber verilen bir başka özellik

de oldukça dikkat çekicidir. Bu özelliğe, hem Hz. Musa (as)'a iman

eden müminlerde, hem de "Kehf Ehli"nde dikkat çekilir. Kuran'da,

Hz. Musa (as)'a iman edenlerle ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır:

So nun da Mu sa'ya ken di kav mi nin bir zür ri ye tin den (genç le rin -

den) baş ka -Fi ra vun ve ön de ge len çev re si nin ken di le ri ni be la -

la ra çarp tır ma la rı kor ku suy la- iman eden ol ma dı. Çün kü Fi ra -

vun, ger çek ten yer yü zün de bü yük le nen bir zor ba ve ger çek ten

öl çü yü ta şı ran lar dan dı. (Yu nus Su re si, 83)

Görüldüğü gibi Kuran'da Allah, Hz. Musa (as)'a tabi olanların

"genç" kişiler olduklarını haber vermektedir. Peygamberimiz (sav)'in

yanındaki sahabelerin büyük kısmı da gençlerden oluşmaktadır, bu

mübarek gençler müşriklerden olan ailelerinin, yakınlarının ve ak-

rabalarının tüm baskılarına rağmen Hz. Muhammed (sav)'e tabi ol-

muşlar ve onunla birlikte yaşamışlardır.  

Kehf Suresi'nde bahsi geçen iman edenlerin de genç oldukları

bildirilmektedir. Konuyla ilgili ayetlerde şöyle buyrulur:

Biz sa na on la rın ha ber le ri ni bir ger çek (olay) ola rak ak ta rı yo -

ruz. Ger çek ten on lar Rab le ri ne iman et miş genç ler di ve Biz de

on la rın hi da yet le ri ni art tır mış tık. On la rın kalp le ri üze rin de

(sab rı ve ka rar lı lı ğı) rab tet miş tik; (Kra la kar şı) Kı yam et tik le -

rin de de miş ler di ki: 'Bi zim Rab bi miz, gök le rin ve ye rin Rab -

bi'dir; ilah ola rak biz O'ndan baş ka sı na ke sin lik le tap ma yız,

(eğer ter si ni) söy le ye cek olur sak, an dol sun, ger çe ğin dı şı na çı -

ka rız. Şun lar, bi zim kav mi miz dir; O'ndan baş ka sı nı ilah lar edin -
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di ler, on la ra apa çık bir de lil ge tir me le ri ge rek mez miy di? Öy -

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

kim dir?' (Kehf Su re si, 13-15)

Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi içinde bulundukları kav-

min sapmış olduğunu görebilen ve dolayısıyla da Resule tabi olan

bu güzel ahlaklı insanların, yani müminlerin sayısı azdır. 

Daha önceki sayfalarda Enam Suresi'ndeki Hz. İbrahim (as)'la il-

gili ayetlerde de gördüğümüz gibi, cahiliye toplumunun çok büyük

bir bölümü, kendilerini imana çağıran Resule düşmanlıkla karşılık

verirler. Özellikle cahiliye toplumunun varlıklı, güç sahibi kesimi

içindeki bazı kimseler menfaatlerinin zarar görmesinden endişe et-

tiklerinden dolayı, Resule karşı büyük bir düşmanlık beslerler. Allah

da Resullerini özellikle inkarda direnen, bu kibirli kesime yollar. Az

önce Allah'ın Hz. Musa (as)'a seslenişi ile ilgili ayetleri aktarmıştık.

Allah'ın Hz. Musa (as)'a bunlardan sonra verdiği emir şudur:

"Fi ra vun'a git, çün kü o az mış bu lu nu yor." (Ta ha Su re si, 24)

Ca hi li ye Top lum la rın da Ön de Ge len ler
Da ha ön ce ca hi li ye top lu mun dan söz eder ken, bu top lu mun en

bü yük özel li ği nin Al lah'ı ve di ni ta nı ma yan ya da gö z ar dı eden bir

top lum ol du ğu nu vur gu la mış tık. Ca hi li ye top lu mu nun bu özel li ği -

nin en bü yük so nuç la rın dan bi ri de çar pık bir top lum sal dü zen kur -

ma la rı dır. 

İman et miş, Al lah'ı ta nı yan ve O'na ita at eden bir top lum la, ca -

hi li ye top lu mu nun dü zen le ri ta ma men fark lı dır. İman eden bir top -

lum da, in san lar soy la rı na, fi zik sel özel lik le ri ne, mad di du rum la rı na

gö re de ğer len di ril mez ler. Bu top lum da, tak dir gö ren, se vi len ve sa -
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yı lan in san lar ah la ki yön den üs tün özel lik le ri olan in san lar dır. Bu

ah la ki özel lik ler ise (te va zu, dü rüst lük, gü ve ni lir lik, mer ha met li ol -

mak, say gı ve sev gi yi bil mek ve fe da kar lık gi bi) an cak Al lah'a tes li -

mi yet ile ka za nı lır. Bu nedenle iman eden bir toplumda kendisine

güç ve iktidar verilen, kendisine tabi olunan kimseler, Allah'ın Ku-

ran'da bildirdiği mümin ahlakını en çok taşıyan kimselerdir.

Oysa cahiliye toplumundaki durum bunun tam tersidir. Yukarıda

saydığımız ahlaki değerlerin bu toplumda fazla bir önemi yoktur.

Bu toplumun üyeleri, Kuran ahlakından uzak olmaları nedeniyle,

maddi bazı özellikleri gözlerinde çok büyütürler. Örneğin maddi

zenginlik, cahiliye toplumundaki en büyük değerdir. Toplumda pek

çok insanın en önem verdiği konu "para"dır; yani bir anlamda en

önemli put olarak para edinilmiştir. Bundan dolayı da, cahiliye top-

lumlarında adeta değişmez bir kural oluşmuştur: "Herkesin bir fi-

yatı vardır". 

Madem herkesin fiyatı vardır, öyleyse çok parası olan birileri,

herkese gerekli ödemeyi yaparak en üst kademeye tırmanabilir. Çok

parası olanların illa insanları "satın alması"na da gerek yoktur; para

en önemli değer haline geldiği için, parası olan kişiye garip bir saygı

ve hayranlık duyulur. Dolayısıyla cahiliye düzeninde, en çok paraya

sahip olan kişiler en güçlü ve en itibarlı kişilerdir. Bu kişiler cahiliye

toplumunun sözde "elit" kesimini oluşturur ve insanları yönlendi-

rirler. Onların verdiği her karar toplumun diğer üyelerince kabul

görür. Yaşam tarzları, tavırları ve ahlaki yapıları, çarpık da olsa, top-

lumun diğer üyeleri tarafından hayranlıkla izlenir, "moda" olarak

kabul edilir. 
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Kuran'da, cahiliye toplumunu yönlendiren bu kesimden sık sık

söz edilir. Ayetlerde "kavmin önde gelen inkarcıları", "kavmin re-

fahtan şımaran önde gelenleri" gibi ifadelerle tanımlanan bu kesi-

min büyük kısmı, Resullerin tebliğine şiddetle karşı çıkan ve

insanları Resulleri dinlememeye, hatta onlara düşmanlık beslemeye

çağıran kesimdir. Kuran'da, bu değişmez kural şöyle bildirilmektedir: 

"Biz han gi ül ke ye bir uya rı cı gön der dik se, mut la ka ora nın 're -

fah için de şı ma ran ön de ge len le ri': 'Ger çek ten biz, si zin ken di -

siy le gön de ril di ği niz şe yi ta nı mı yo ruz' de miş ler dir. Ve: 'Biz mal -

lar ve ev lat lar ba kı mın dan da ha ço ğun luk ta yız ve bir aza ba

uğ ra tı la cak da de ği liz' de de miş ler dir." (Se be Su re si, 34-35)

Pe ki ne dir ön de ge len le rin Re su le kar şı böy le bir tep ki ver me le -

ri nin ne de ni?
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RESULLERİN TEBLİĞİ:

AL LAH'A İMAN VE İTA AT

Ku ran'da bah si ge çen tüm Re sul ler gön de ril dik le ri ka vim ler den

te mel ola rak iki şey is te miş ler dir: Al lah'a şirk koş ma dan iman et -

me le ri, O'ndan kor kup-sa kın ma la rı ve ken di si ne ita at et me le ri. Ar -

dı ar dı na pek çok Re su lün ha ber le ri nin ve ril di ği Şu ara Su re si'n de

bu de ğiş me yen tebliği ra hat lık la gö re bi li riz. Ayet ler de şöy le buy rul -

mak ta dır:

Nuh kav mi de gön de ri len (pey gam ber)le ri ya lan la dı. Ha ni on -

la ra kar deş le ri Nuh: 'Sa kın maz mı sı nız?' de miş ti. 'Ger çek şu ki,

ben si ze gön de ril miş gü ve ni lir bir el çi yim. Ar tık Al lah'tan kor -

kup-sa kı nın ve ba na ita at edin. Bu na kar şı lık ben siz den bir üc -

ret is te mi yo rum; üc re tim yal nız ca alem le rin Rab bi ne ait tir.' (Şu -

ara Su re si, 105-109)

Ad (kav mi) de gön de ri len (el çi)le ri ya lan la dı. Ha ni on la ra kar -

deş le ri Hud: 'Sa kın maz mı sı nız?' de miş ti. 'Ger çek şu ki, ben si ze

gön de ril miş gü ve ni lir bir el çi yim. Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı -

nın ve ba na ita at edin. Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi -
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yo rum; üc re tim yal nız ca alem le rin Rab bi ne ait tir.' (Şu ara Su -

re si, 123-127)

Se mud (kav mi) de, gön de ri len (el çi)le ri ya lan la dı. Ha ni on la ra

kar deş le ri Sa lih: 'Sa kın maz mı sı nız?' de miş ti. 'Ger çek şu ki, ben

si ze gön de ril miş gü ve ni lir bir el çi yim. Ar tık Al lah'tan kor kup-

sa kı nın ve ba na ita at edin. Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is -

te mi yo rum; (Şu ara Su re si, 141-145)

Lut (kav mi) de, gön de ri len (el çi)le ri ya lan la dı. Ha ni on la ra kar -

deş le ri Lut: 'Sa kın maz mı sı nız?' de miş ti. 'Ger çek şu ki, ben si ze

gön de ril miş gü ve ni lir bir el çi yim. Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı -

nın ve ba na ita at edin. Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi -

yo rum; üc re tim yal nız ca alem le rin Rab bi ne ait tir.' (Şu ara Su -

re si, 160-164)

Ey ke hal kı da, gön de ri len (pey gam ber)le ri ya lan la dı. Ha ni on -

la ra Şu ayb: 'Sa kın maz mı sı nız?' de miş ti. 'Ger çek şu ki, ben si ze

gön de ril miş gü ve ni lir bir el çi yim. Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı -

nın ve ba na ita at edin. Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi -

yo rum; üc re tim yal nız ca alem le rin Rab bi ne ait tir'. (Şu ara Su -

re si, 176-180) 

Kuran'da anlatılan diğer tüm Resullerin tebliğleri ve üslupları da

yine aynıdır. Allah ayetlerinde Hz. İsa (as) ve Hz. Harun (as)'ın ka-

vimlerine şöyle söylediklerini bildirmektedir: 

İsa, açık bel ge ler le ge lin ce, de di ki: "Ben si ze bir hik met le gel dim

ve hak kın da ih ti la fa düş tük le ri ni zin bir kıs mı nı si ze açık la mak

için de. Öy ley se Al lah'tan sa kı nın ve ba na ita at edin. Şüp he siz

Al lah, O, be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz dir; şu hal de O'na

kul luk edin. Dos doğ ru yol bu dur'. (Zuh ruf Su re si, 63-64)
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An dol sun, Ha run bun dan ön ce on la ra: 'Ey kav mim, ger çek ten

siz bu nun la fit ne ye dü şü rül dü nüz (de nen di niz). Si zin asıl Rab -

bi niz Rah man (olan Al lah)dır; şu hal de ba na uyun ve em ri me

ita at edin' de miş ti. (Ta ha Su re si, 90)

Ku ran'da, Hz. Mu ham med (sav)'e ita at edil me si nin em re dil di ği

ayet ler den bi rin de şöy le buy rul mak ta dır:

De ki: 'Al lah'a ita at edin, Re sul'e ita at edin. Eğer yi ne yüz çe vi -

rir se niz, ar tık onun (pey gam be rin) so rum lu lu ğu ken di si ne yük -

le nen, si zin so rum lu lu ğu nuz da si ze yük le nen dir. Eğer ona ita at

eder se niz, hi da yet bul muş olur su nuz. El çi ye dü şen, apa çık bir

teb liğ den baş ka sı de ğil dir'. (Nur Su re si, 54)

Ayet ler de gö rül dü ğü gi bi tüm Re sul ler gön de ril dik le ri ka vim le ri

Al lah'a iman et me ye ve O'na kul ol ma ya da vet eder ler. On la rı ahi -

ret ile uya rır, dün ya nın ge çi ci ol du ğu nu, yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı

ahi ret te gö re cek le ri ni bil di rir ler. Ve tüm bun la rın ya nın da bir de

gön de ril miş bu lun du kla rı kav min ken di le ri ne ita at et me si ni is ter -

ler. Çün kü bu Al lah'ın em ri dir ve Ku ran'da ki; "... eğer Ona (Re su le)

ita at eder se niz, hi da yet bul muş olur su nuz..." (Nur Su re si, 54) hük -

mü ge re ği, kav mi doğ ru ya ulaş tı ra bi le cek olan yal nız ca, Al lah'ın di -

ni ni ya şa ma ya ça ğı ran Re sul dür.

İşte kavmin önde gelen inkarcıları Resulün bu özelliğini kabul-

lenemezler. Çünkü önde gelenlerin büyük kısmı, ellerindeki maddi

güç sayesinde tüm kavmi kendilerine bağlı kılmışlardır. Oysa Resul,

kavmine, Allah'tan başka İlah ve "Rab" (eğitici, yol gösterici, hüküm

koyucu) olmadığını ve Allah'ın kendisine itaat edilmesini emrettik-

leri dışında, hiç kimsenin itaate layık olmadığını bildirmektedir. Bu
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gerçeğin -ki bu şirk koşmadan Allah'a iman etmek demektir- kavim

tarafından kabul görmesi, kavmin önde gelenlerinin sahip oldukları

güç ve iktidarı ortadan kaldıracaktır. İşte bu nedenle önde gelenlerin

büyük kısmı Resulün tebliğine en büyük düşmanlığı gösterenlerdir. 

Söz konusu insanların Resule tepki duymalarının bir başka ne-

deni ise, kendi düşük akıllarına ve geçersiz kıstaslarına göre Allah

Katında üstün ve değerli olan bu mübarek insanın liderliğini kıs-

kanmalarıdır.

51

Adnan Oktar (Harun Yahya)



RE SUL LE RE KAR ŞI 

ÇI KIL MA SI NIN AR DIN DA Kİ

NE DEN LER

Önde gelenlerin Resule kendilerince tuzaklar kurmalarının te-

melinde Allah’ın elçilerinin ve onun destekçisi olan müminlerin, in-

karcıların gayri ahlaki, çarpık düzenlerini bozmaları yatar. Re sul ler

ken di ya şa dık la rı top lu mu Al lah'tan baş ka kim se ye kul luk et me me -

ye ça ğır mak ta dır lar. Bu nun so nu cun da in san lar Al lah'a yö ne le cek -

ler ve Ku ran'da bil di ri len ada let ve gü zel ah lak ya pı sı top lu ma ha kim

ol ma ya baş la ya cak tır. Dü rüst lük, sa mi mi yet, fe da kar lık, ça lış kan lık

gi bi üs tün ah lak özel lik le ri ya şa na cak tır. El bet te ki bu du rum yer -

yü zün de boz gun cu luk çı ka ran, hak sız lık ve zu lüm le ma kam, mev -

ki ve men fa at el de et me yi alış kan lık ha li ne ge tir miş, 'çir kin

utan maz lık la rı', ah lak sız lı ğı ve Al lah'ın sı nır la rı nı çiğ ne me yi ya şam

tar zı ola rak be nim se miş kim se le ri ra hat sız eder. 

Bu ki şi ler ma kam, mev ki ve mal var lık la rı ile ken di le ri ne ba ğım lı

kıl dık la rı, di le dik le ri şe kil de yön len dir dik le ri ve emir le rin de ça lış -
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tır dık la rı in san la rı ar tık di le dik le ri şe kil de yö ne te me ye cek le rin den

kor kar lar. Çün kü Re su lün teb li ği ne tes lim olan ki şi ler ger çek te yal -

nız ca Al lah'a tes lim olur  ve yal nız ca Al lah'tan kor kup sa kın ma la rı

ge rek ti ği ni bi le rek ha re ket eder ler. Sah te kar lık yap mak tan çe ki nir,

ha ra ma el uzat maz, hır sız lık, boz gun cu luk yap maz, fa ki rin ye ti min

hak kı nı ko rur lar. İşte bu yüzden peygamber ve müminlerin tebliğ-

leri inkarcıların çıkarlarını zedelemektedir.

İnkarcıların önde gelenlerini rahatsız eden bir başka durum ise,

sahip oldukları güç, itibar ve iktidara rağmen kendilerinden olma-

yan, dahası kendilerini ve sistemlerinin yanlışlığını ortaya koyan bir

insanın din ahlakını yayarak toplumda kabul görmesidir. Daha önce

de belirttiğimiz gibi, bu insanlar akılsızca bir değerlendirme içinde

oldukları ve çarpık bir anlayışla düşündükleri için olayı tümüyle bir

kişisel çekişme olarak görür ve peygamberin kendilerine üstün gel-

mesini hazmedemezler. 

Allah’ın elçilerinin, dünyanın en akıllı, en güzel ahlaklı insanları

olduğu çok açık bir gerçektir. Buna rağmen elçileri kıskanan önde

gelen inkarcılar kendilerince bu değerli insanları, özellikle toplum

önünde küçük düşürmeye çalışmışlardır. Oysa küçük düşen yal-

nızca kendileridir. 

Ör ne ğin dö ne min in kar cı la rı Pey gam ber Efen di miz Hz. Mu -

ham med (sav)'e de bü yük if ti ra lar at mış lar dır. Akıl la rın ca alay ve

ha ka ret içe rik li söz ler le Al lah Ka tın da çok üs tün olan bir in sa nı,

ken di si ne ina nan la rın gö zün den dü şür me ye ça lış mış lar dır. An cak

yap tık la rıy la hiç bir so nu ca ula şa ma mış lar, bu, iman eden le rin da -

ha çok şev ki ni ar tır mış, on la rın bir bir le ri ne da ha çok bağ lan ma la -

rı na ne den ol muş lar dır. Al lah bu ki şi le rin if ti ra la rın dan ba zı la rı nı

şöy le ha ber ver mek te dir:
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İn kar eden ler de di ler ki: "Bu (Kur'an) ol sa ol sa an cak onun uy -

dur du ğu bir ya lan dır, ken di si dü züp uy dur muş ve ona bir baş ka

top lu luk da yar dım da bu lun muş tur." Böy le lik le on lar, hiç şüp -

he siz hak sız lık ve if ti ra ile gel di ler. Ve de di ler ki: "Bu, geç miş le -

rin uy dur du ğu ma sal lar dır, bir baş ka sı na yaz dır mış olup ken di -

si ne sa bah ak şam okun mak ta dır." De ki: "Onu, gök ler de ve yer de

giz li ola nı bi len (Al lah) in dir miş tir. Doğ ru su O, çok ba ğış la yan -

dır, çok esir ge yen dir." (Fur kan Su re si, 4-6)

Önde gelenlerin büyük kısmının Resule tepki duymalarının bir

başka nedeni ise, kendi çarpık değer yargılarına göre önde gelenler-

den olmayan bir kimsenin liderliğini kıskanmaları ve olayları kendi

çirkin mantıklarına göre değerlendirmeleridir.

Ön de Ge len le rin Re su lü
Tak dir Ede me me le ri
İnkarcıların en büyük özelliği vicdanlarını kullanmadıkları için

akılcı değerlendirmeler yapamamalarıdır. Kuran'da bu konu detaylı

olarak haber verilir. Ve kuşkusuz bu özellik, inkarcıların önde ge-

lenleri için de geçerlidir.

Önde gelenlerin bu durumlarını en iyi ortaya çıkaran gösterge-

lerden biri de Resule olan yanlış bakış açılarıdır. Resul Allah'ın el-

çisidir ve toplumu O'nun yoluna iletmek için gönderilmiştir. Bu,

elbette son derece büyük ve önemli bir sorumluluktur. Ancak önde

gelenler bu inceliği kavrayamaz ve Resulü de kendileri gibi sıradan

bir insan zannederek onun tebliğ ettiklerini kendi çarpık mantıkları,

saçma kural ve gelenekleri içinde değerlendirirler.

Önde gelenlerin en katı oldukları kural ve geleneklerden biri, li-

derlik vasfı ile ilgilidir. Cahiliye toplumlarındaki genel kurala göre,
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bir kimsenin lider olarak kabul edilmesi için mutlaka maddi birta-

kım vasıflar gerekir: Lider, ya soylu ve ünlü bir ailenin üyesi olmalı

ya da çok zengin birisi olmalı, yani bir başka deyişle kendilerince

"elit" olarak adlandırdıkları sınıfın bir üyesi olmalıdır.

İnkarcılar Resulün tebliğini de bu çarpık mantık içinde değer-

lendirirler. Onların düşük akıllarına göre, "eğer Allah'ın bir elçisi

olacaksa", bu kendi çevrelerinden yani zengin ya da ünlü birisi ol-

malıdır. Kendi sosyal sınıflarına dahil olmayan kimselerin Allah'ın

elçisi ve dolayısıyla toplumun lideri olabileceğini kabul edemezler.

Bu akılsızlıkları da kendilerinin hem dünyada hem de ahirette

büyük bir kayıp ve azap içinde olmalarına sebep olur.

Ku ran'da bil di ri len Ta lut kıs sa sın da in kar cı la rın bu ba kış açı sı

şöy le ha ber ve ril mek te dir:

"On la ra pey gam ber le ri de di ki: "Al lah si ze Ta lut'u (me lik ola -

rak) gön der di." On lar: "Biz hü küm dar lı ğa, ona gö re da ha çok

hak sa hi biy ken ve ona bir mal (ser vet) bol lu ğu ve ril me miş ken,

na sıl bi zi (yö net mek üze re) hü küm dar lık (mülk) onun ola bi -

lir?" de di ler. O (şöy le) de miş ti: "Doğ ru su Al lah si ze onu seç ti ve

onun bil gi ve be de nî gü cü nü art tır dı. Al lah, ki me di ler se mül -

kü nü ve rir; Al lah (rah me ti ve gü cü) ge niş olan dır, bi len dir." (Ba -

ka ra Su re si, 247)

İnkarcıların önde gelenlerinin bu yü zey sel ve ha ta lı ba kış açı sı

ol duk ça yay gın dır. Hz. Mu ham med (sav)'in Ri sa le ti de kav mi nin

ön de ge len le ri ta ra fın dan ta nın ma mış ve Ku ran'da ha ber ve ril di ği

üze re, "Zi kir (Ku ran), içi miz den ona mı in di ril di?..." (Sad Su re si,

8) şek lin de ki ifa de ler le yüz çe vir miş ler dir. İnkarcıların nasıl bir akıl-

sızlık içinde olduklarının açık bir örneği olan bu durum başka ayet-

lerde şöyle anlatılır:
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"An cak ken di le ri ne hak ge lin ce, de di ler ki: "Bu bir bü yü dür,

doğ ru su biz ona (kar şı) ka fir olan la rız." Ve de di ler ki: "Bu Ku -

ran, iki şe hir den bi ri nin bü yük bir ada mı na in di ril me li de ğil

miy di?" (Zuh ruf Su re si, 30-31)

Al lah, ön de ge len le rin bu ifa de si ne kar şı lık bir son ra ki ayet te şöy -

le bu yur mak ta dır:

"Se nin Rab bi nin rah me ti ni on lar mı pay laş tı rı yor lar?..." (Zuh -

ruf Su re si, 32)

İnkarcıların bu sapkın bakış açısına göre, Resulü Allah'ın seçmiş

olması yeterli değildir. Onların çarpık mantıklarının tek kıstası

maddi zenginliktir ve dolayısıyla da Resulü de bu çarpık kıstasa göre

değerlendirmektedirler. Onların sapkın mantığına göre, Resul

büyük bir maddi güce sahip olmalıdır ki, kendisine itaat edilsin. Ku-

ran'da, inkar edenlerin bu akılsızca beklentileri şöyle haber verilir:

"An dol sun Biz bu Ku ran'da her ör nek ten in san lar için çe şit li

açık la ma lar da bu lun duk. İn san la rın ço ğu ise an cak in kar da ayak

di ret ti ler. De di ler ki: "bi ze yer den pı nar lar fış kırt ma dık ça sa na

ke sin lik le inan ma yız ya da sa na ait hur ma lık lar dan ve üzüm ler -

den bir bah çe olup ara la rın dan şa rıl şa rıl akan ır mak lar fış kırt -

ma lı sın.Ve ya öne sür dü ğün gi bi, gök yü zü nü üs tü mü ze par ça

par ça dü şür me li ya da Al lah'ı ve me lek le ri kar şı mı za (şa hit ola -

rak) ge tir me li sin. Ya hut al tın dan bir evin ol ma lı ve ya gök yü -

zü ne yük sel me li sin. Üze ri mi ze oku ya bi le ce ği miz bir ki tap in di -

ri lin ce ye ka dar se nin yük se li şi ne de inan ma yız.De ki:"Rab bi mi

yü cel ti rim;ben,el çi ola rak bir be şer den baş ka sı mı yım?" (İs ra

Su re si, 89-93)

Oy sa mü min ler Re su le her han gi bir mad di özel li ği ne de niy le de -

ğil, Al lah onu seç miş ol du ğu için bağ lan mış lar, ima nı ve Al lah'a olan
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ya kın lı ğı ne de niy le ona bi at et miş ler dir. İn kar eden ler ise, bu in ce -

li ği kav ra ya cak du rum da de ğil ler dir. On la rın çar pık man tı ğı na gö -

re, en çok mül ke ken di le ri  sa hip tir ve do la yı sıy la sö zü din len me si

ge re ken ki şi ler de ken di le ri dir.

İş te in kar cı la rın Re su le ve mü min le re yap tık la rı sal dı rı lar ve bu -

nun so nu cun da or ta ya çı kan iki ta raf ara sın da ki bü yük mü ca de le -

nin en önem li ne den le rin den bi ri bu dur.

Önde gelenlerin Resule karşı gösterdikleri ahlaksızca tavrın, bu

ahlaksızlıklarının ve akılsızlıklarının karşılığında içine düştükleri

durumun önemli bir örneği ise, Allah'ın Kuran'da bildirdiği Hz.

Musa (as) ve Firavun arasında geçen mücadeledir. 

Hz. Mu sa (as) ve Fi ra vun
Firavun, Kuran'da bildirildiği üzere, Mısır halkını sahip olduğu

maddi ve askeri güç ile yöneten ve baskı altında tutan bir zalimdi.

Özellikle Mısır'da köle olarak çalıştırılan İsrailoğulları'nı baskı al-

tında tutuyor ve işkenceye uğratıyordu. Kuran'da, Firavun'un ikti-

darı şöyle tarif edilir:

"Ger çek şu ki, Fi ra vun yer yü zün de (Mı sır'da) bü yük len miş ve

ora nın hal kı nı bir ta kım fır ka la ra ayı rıp böl müş tü; on lar dan bir

bö lü mü nü güç ten dü şü rü yor, er kek ço cuk la rı nı bo ğaz la yıp ka -

dın la rı nı di ri bı ra kı yor du. Çün kü o, boz gun cu lar dan dı." (Kas -

sas Su re si, 4)

Allah, İsrailoğulları'nı Firavun'un azabından kurtarmak ve onları

Kendi yoluna yöneltmek için Hz. Musa (as)'ı Resul ve Nebi olarak

gönderdi. Hz. Musa (as), Firavun'dan İsrailoğulları'nın kendi ön-

derliğinde Mısır'dan ayrılmasına izin verilmesini istedi. Oysa Fira-

vun, kendi düşük aklınca iktidarına gölge düşürecek böyle bir şeye
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asla izin vermeyi düşünmüyordu. O, ken di si nin "tüm Mı sır'ın Rab -

bi" (Allah'ı tenzih ederiz) olduğu sapkınlığını öne sürecek kadar

akılsızdı. Kavmini acımasızca eziyor ve onlara kendi çarpık düşün-

celerini tek doğru olarak kabul ettirmeye çalışıyordu. Öyle ki, Ku-

ran'da haber verildiği üzere kavmine şöyle seslenmişti: 

"... Ben, si ze yal nız ca gör dü ğü mü (ken di gö rü şü mü) gös te ri yo -

rum ve ben si zi doğ ru yol dan da baş ka sı na yö nelt mi yo rum."

(Mü min Su re si, 29)

Bu nedenle Firavun, Hz. Musa (as)'ın kendisine gelip İsrailoğul-

ları'nın kendi önderliğine bırakılmasını istemesini kabul etmemişti.

Onun düşük aklına göre, tüm Mısır'ın mülkü ona aitti ve kendisinin

aksine hiçbir malı-mülkü bulunmayan Hz. Musa (as)'ın, İsrailoğul-

ları'na önderlik yapması düşünülemezdi.

Firavun Hz. Musa (as)'a karşı derin bir kıskançlık ve nefret his-

setmiş, dünyada sahip olduğu makam, mal, mülk, iktidar gibi üs-

tünlükleri ön plana çıkararak, göz boyayıcı sözlerle Allah'ın elçisini

kendi düşük aklınca küçümsemeye çalışmıştır. Sonunda küçük

düşen ise yalnızca kendisi olmuş, hem dünyada hem de ahirette tüm

güzellikleri kaybetmiştir. Kuran'da Firavun'un sözleri şöyle haber

verilir: 

"Fi ra vun, ken di kav mi için de ba ğır dı; de di ki: 'Ey kav mim, Mı -

sır'ın mül kü ve şu al tım da ak mak ta olan ne hir ler be nim de ğil

mi? Yi ne de gör me ye cek mi si niz?'

'Yok sa ben, şun dan da ha ha yır lı de ğil mi yim ki o, aşa ğı (sı nıf -

tan) bir za val lı ve ne re dey se (sö zü) açık la ma dan yok sun olan

(bi ri)dir. Bu du rum da (eğer doğ ruy sa), üze ri ne al tın dan bi le -

zik ler atıl ma lı ya da ya kı nın da yer al mış va zi yet te onun la bir -

lik te me lek ler gel me li de ğil miy di? Böy le lik le ken di kav mi ni kü -
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çüm se di, on lar da ona bo yun eğ di ler. Ger çek ten on lar, fa sık olan

bir ka vim di." (Zuh ruf Su re si, 51-54)

Görüldüğü gibi Firavun o kadar akılsız ve çarpık mantığa sahip-

tir ki, büyük bir sapkınlıkla "Mısır'ın Rabbinin" (Allah'ı tenzih ede-

riz), kendisi olduğunu iddia etmektedir. Oysa Hz. Musa (as),

Allah'ın "gök le rin, ye rin ve bu iki si ara sın da olan her şe yin Rab bi"

ol du ğu nu söy le mek te dir. Yani Mısır da buna dahildir. Bu durum Fi-

ravun'un rahatsız olmasına neden olmuştur. Ayetlerde Musa Pey-

gamber (as) ve Firavun arasında geçen konuşmalar şöyle haber

verilmektedir:

"Fi ra vun de di ki: 'Alem le rin Rab bi ne dir?' (Mu sa) De di ki: 'Gök -

le rin, ye rin ve bu iki si ara sın da olan her şe yin Rab bi dir. Eğer 'ke -

sin bil giy le ina nı yor sa nız' (böy le dir).' (Fi ra vun) Çev re sin de ki -

le re de di ki: 'İşi ti yor mu su nuz?' (Mu sa:) De di ki: 'O si zin de

Rab bi niz, geç miş te ki ata la rı nı zın da Rab bi dir.' (Fi ra vun) De di

ki: 'Şüp he siz si ze gön de ril miş bu lu nan el çi niz, ger çek ten bir de -

li dir.' 'Eğer ak lı nı zı kul la na bi li yor sa nız, O, do ğu nun da, ba tı nın

da ve bun lar ara sın da olan her şe yin de Rab bi dir' de di (Mu sa).

(Fi ra vun) de di ki: 'An dol sun, be nim dı şım da bir ilah edi ne cek

olur san, se ni mut la ka hap se ata ca ğım.' (Şu ara Su re si, 23-29)

Firavun'un Hz. Musa (as)'a düşmanlık beslemesinin nedeni,

onun anlattığı gerçeklerin kendi kurmuş olduğu çarpık düzeni yı-

kacağı korkusudur. Firavun Allah'ın varlığını bilmekte ve bunu ifade

de etmektedir. Ayette şöyle buyrulur:

"Fi ra vun de di ki: Ey ön de ge len ler, si zin için ben den baş ka ilah

ol du ğu nu bil mi yo rum. Ey Ha man, ça mu run üs tün de bir ateş

yak da, ba na yük sek çe bir ku le in şa et, bel ki Mu sa'nın ila hı na

çı ka rım çün kü ger çek ten ben onu ya lan cı lar dan (bi ri) sa nı yo -

rum." (Ka sas Su re si, 38)
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Firavun'un bu çarpık mantığı Ku ran'da "kav min ön de ge len in -

kar cı la rı" ola rak ör nek ve ri len ki şi le rin de ge nel özel li ği ni oluş tu -

rur. İn kar cı la rın en önem li özel lik le rin den bi ri çar pık bir Al lah

inan cı na sa hip ol ma la rı dır. Do la yı sıy la Al lah'ın ken di le ri ne ita at

edil me si için gön der di ği Re sul le ri de ta nı maz lar. Ay rı ca Re sul on -

la ra kur duk la rı sis te min sap kın ol du ğu nu bil dir mek te, on la rı hak -

sız ye re el de et tik le ri tüm çı kar la rın dan vaz geç me ye da vet

et mek te dir. Ve en önem li si, Re sul on lar dan ken di si ne ta bi ol ma la -

rı nı is te mek te dir. Ken di le ri ni be ğen miş, sa hip ol duk la rı ni met ler -

den do la yı şı mar mış olan in kar cı ön de ge len ler, ken di le ri ne ge len

bu tek li fe de öf ke ve düş man lık la ce vap ve rir ler. Al lah bu ki şi le rin

içi ne düş tük le ri du ru mu ve el çi li ği di le di ği kim se ye ve re ce ği ni ayet -

le rin de şöy le bil dir mek te dir:

Böy le ce Biz, her ül ke nin ön de ge len le ri ni -ora da hi le li- dü zen -

ler kur sun lar di ye- ora nın suç lu-gü nah kar la rı kıl dık. Oy sa on -

lar, hi le li-dü ze ni an cak ken di le ri ne ku rar lar da bu nun şu uru na

var maz lar. On la ra ne za man bir ayet gel se, der ler ki: "Al lah'ın

el çi le ri ne ve ri le nin bir ben ze ri bi ze de ve ri le ne ka dar biz ke sin

ola rak inan ma ya ca ğız." Al lah, el çi li ği ni ne re ye ve re ce ği ni da ha

iyi bi lir. Bu, suç lu-gü nah kar la ra, kur duk la rı hi le li-dü zen le ri ne -

de niy le şid det li bir azab ve Al lah Ka tın da bir kü çük lük isa bet

ede cek tir. (Enam Su re si, 123-124)
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RE SUL LE RE KU RU LAN 

TU ZAK LAR

Kuran'daki peygamber kıssalarının büyük bir bölümünde, in-

karcı kavmin önde gelenlerinin Resullere karşı giriştikleri saldırılar,

düzenledikleri komplo ve iftiralar anlatılır. Öyle ki, kavmin inkar-

cılarından bu tür tepkiler almayan Resul yoktur. Allah'ın elçileri ile

inkarcıların önde gelenleri arasındaki mücadele Allah'ın Hz. Adem

(as)'ı dünyaya gönderdiği dönemden beri devam etmektedir.

Ancak önde gelenlerin Resule karşı giriştikleri ve aslında en baş-

tan yenilgiye uğramışlar olarak yürüttükleri bu tür hareketlerin il-

ginç bir yönü vardır: Önde gelenler, çoğunlukla "biz Allah'ı

tanımıyoruz ve bu nedenle de bizi O'nun hükümlerine davet eden

Resulüne karşıyız" demezler. Tam tersine, bu kimseler kendilerinin

gerçekte Allah'a inandıklarını iddia ederler ve Resulün Allah'ın elçisi

olmadığı yalanını ortaya atarlar. Hatta öyleki büyük bir akılsızlıkla

Allah'ın mübarek elçilerinin dünyevi çıkarlar peşinde koştukları

şeklinde ahlaksızca iftiralar atarlar. Resule inananların "kandırılmış",
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"büyülenmiş" insanlar oldukları iftirasını öne sürerler ve kendi

düşük akıllarınca toplumu "Resulden kurtarmak" için harekete ge-

çerler. Onların çarpık mantıklarına göre sahip oldukları cahiliye dü-

zeni doğru bir düzendir ve "makamı ve zenginliği olmayan bir

insan" bu düzeni bozup kendi menfaatleri için karışıklık çıkarmaya

çalışmaktadır. Oysa kendileri büyük bir sapkınlık içindedirler. Tek

doğru yol Allah'ın ve elçisinin gösterdiği yoldur. Onlar ise Allah'ın

bildirdiği ahlaktan uzak olmanın acı ve sıkıntısı içinde kavrulmak-

tadırlar. Resul de onları gerçek kurtuluşa çağırmakta, içinde boğul-

dukları felaketlerden kurtulmaya davet etmektedir. Bu davete uyan

kendi lehine uymakta, bu davetten kaçan da kendi aleyhine kaç-

maktadır.

Peygamberler gibi son derece güzel ahlaklı, akıllı, her yönden çok

üstün ve değerli insanların aleyhinde tuzaklar kuran bu kişilerin

genel ruh hali de elbette oldukça bozuktur. Öyle ki Resullere tuzak

kuranların rahatça cinayet işleyebilecek bir karakterde olduklarını

Kuran'da verilen örneklerden anlamamız mümkündür. Örneğin Hz.

Yusuf (as)'ı kıskandıklarından dolayı küçük yaşta kendisini şehit

etme planları yaparak tuzak kuran kardeşleri Kuran'da şöyle haber

verilmiştir:

"Öl dü rün Yu suf 'u ve ya onu bir ye re atıp-bı ra kın ki ba ba nı zın

yü zü yal nız ca si ze (dö nük) kal sın. On dan son ra da sa lih bir top -

lu luk olur su nuz." (Yu suf Su re si, 9)

Ayetten anlaşıldığı gibi bu tuzakları hazırlayanlar iyi insan olma

iddiasıyla ortaya çıkabilmektedirler. Toplumun iyiliğini isteyen in-

sanlar olduklarını iddia ederek kamuoyuna dürüst ve güvenilir gö-

zükmeye çalışmaları inkarcıların çok önemli bir özellikleridir.

Kötüyü iyi, iyiyi kötü göstermek konusunda adeta uzmanlaşmış olan
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inkarcıların önde gelenleri, çeşitli yalanlar, iftiralar ve ithamlarla

salih müminler aleyhinde propaganda çalışması yapar, detaylı bir

psikolojik savaş yürütürler. Firavun da, kavminin önünde Hz. Musa

(as)'ı şehit etmekle tehdit etme nedeni olarak "dine zarar vermesin-

den ve fesat çıkarmasından çekindiği" yalanını öne sürmüş, onca

zalimliğine rağmen kendisini bu değerlerin koruyucusu ilan etmiş-

tir. Elbette buradaki asıl amacı insanların hassasiyet gösterdikleri

konuları kullanarak, toplumu kendince Hz. Musa (as) aleyhinde

yönlendirebilmektir. Firavun'un Kuran'da haber verilen sözleri şöy-

ledir: 

Fi ra vun de di ki: "Bı ra kın be ni, Mu sa'yı öl dü re yim de o (git sin)

Rab bi ne yal va rıp-ya kar sın. Çün kü ben, si zin di ni ni zi de ğiş tir -

me sin den ya da yer yü zün de fe sat çı kar ma sın dan kor ku yo rum."

(Mü min Su re si, 26)

Buna göre Firavun, kavmini sözde Hz. Musa (as)'dan "kur-

tarma"ya çalışmaktadır. Oysa yeryüzünde asıl fesat çıkaran Fira-

vun'un kendisi, toplumun gerçek kurtarıcısı da Hz. Musa (as) ve

onun davet ettiği hak yoldur. Bu iki yüzlü davranış, tüm önde gelen

inkarcıların ortak özelliğidir. Örneğin, Kuran'da, Hz. Nuh (as) ile

kavminin önde gelenleri arasındaki diyalog şöyle anlatılır:

Ken di kav min den, in kar edip ahi re te ka vuş ma yı ya lan la yan ve

ken di le ri ne, dün ya ha ya tın da re fah ver di ği miz ön de ge len ler de -

di ki: 

'Bu, si zin ben ze ri niz olan bir be şer den baş ka sı de ğil dir, ken di si

de si zin ye dik le ri niz den ye mek te ve iç tik le ri niz den iç mek te dir.

Eğer si zin ben ze ri niz olan bir be şe re bo yun eğe cek olur sa nız,

an dol sun, siz ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar olur su nuz. O, öl dü -

ğü nüz, top rak ve ke mik ha li ne gel di ği niz za man, si zin mut la ka
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(ye ni den di ril ti lip) çı ka rı la ca ğı nı zı mı va'de di yor? Hey hat, si ze

va'de di len şe ye hey hat... O (bü tün ger çek), yal nız ca bi zim (ya -

şa mak ta ol du ğu muz bu) dün ya ha ya tı mız dan iba ret tir; ölü rüz

ve ya şa rız, biz di ril ti le cek ler de ği liz. O ise, yal nız ca bir adam

(in san)dır, Al lah'a kar şı ya lan uy dur mak ta dır, biz ler de ona ina -

na cak de ği liz'." (Mü mi nun Su re si, 33-38)

Görüldüğü gibi, önde gelenler Resul hakkında oldukça şaşkınlık

verici bir aleyhte propaganda yapmaktadırlar. Resulün insanlara bil-

dirdiği ve dinin en büyük temellerinden biri olan ahiret inancını

reddetmekte, ancak yine de Allah'ı inkar ettiklerini kabul etmeyip,

kendi düşük akıllarınca Resulü "Allah adına yalan uyduran" biri,

yani bir "din sömürücüsü" olarak tanıtmaya çalışmaktadırlar. Şüp-

hesiz bu çok büyük bir ahlaksızlık ve her yönden yalan olan bir if-

tiradır. Ancak din ahlakından uzak oldukları için doğruyu yanlıştan

ayırma özelliklerini yitirmiş olan bir kısım insanlar yalan üzerine

kurulu bu propagandanın etkisi altında kalabilmektedirler. Allah'ın

iman nasip ettiği az sayıdaki mümin için ise bu iftiralar, saldırılar

ve propagandalar Resul'ü daha çok sevmeleri, daha gönülden ona

bağlanmaları, imani şevk ve heyecanlarının artması için güzel bir

vesiledir. Çünkü bu olayların her biri Allah'ın vaadinin gereği olarak

gerçekleşmekte ve Rabbimiz'in hikmetli imtihanlarından biri olarak

yaratılmaktadır. İnkarcıların bir diğer akılsızca iddiaları da Resulün

de "yemek yiyen, su içen" normal bir insan olduğu, dolayısıyla ona

tabi olmanın hiç kimseye bir faydası olmadığı şeklindedir. Oysa bu

da son derece saçma bir iddiadır: Resul de kuşkusuz bir insandır ve

diğer insanlar gibi yaşamaktadır, ancak Allah onu Resulü olarak seç-

miş, onu Katından nimetlerle üstün kılmış ve doğruya yöneltmiştir.

Bu nedenle de Resule kayıtsız şartsız itaat edenler, yeryüzündeki tek

gerçek yol göstericiye uymuş olurlar.  
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Ku ran'da, iman etmeyen in san la rın Re sul le rin ola ğa nüs tü bir

var lık ol ma sı  bek len ti si için de ol duk la rı, an cak bu nun yan lış lı ğı ha -

ber ve ril miş tir. Al lah bu ki şi ler için şöy le bu yur mak ta dır:

Ken di le ri ne hi da yet gel di ği za man, in san la rı inan mak tan alı ko -

yan şey, on la rın: 'Al lah, el çi ola rak bir be şe ri mi gön der di?' de -

me le rin den baş ka sı de ğil dir.

De ki: 'Eğer yer yü zün de (in san de ğil de) tat min bul muş yü rü -

yen me lek ler ol say dı, Biz de on la ra gök ten el çi ola rak el bet te

me lek gönderirdik." (İsra Suresi, 94-95)

İnkarcıların Resule karşı çıkmalarının asıl nedeni, öne sürdükleri

yalanlarda olduğu gibi kavimlerini Resulün düşüncelerinden koru-

mak değildir. Bu kimseler daha önce de belirttiğimiz gibi yalnızca

kendi çıkarlarını düşünmekte ve çıkarları için büyük bir tehdit ola-

rak gördükleri Resule düşmanlık beslemektedirler.

Bu ne den le ön de ge len in kar cı lar, ne ya pıp-edip Re su lün teb li -

ği ni dur dur ma la rı ge rek ti ği ni dü şü nür ler. 

Bu hedef doğrultusunda ilk yaptıkları şey, Resul ve tebliği hak-

kında toplumun geneline yönelik olumsuz propagandaya girişmek-

tir. Bu yönde kullandıkları bazı klasik iftira yöntemleri vardır.

Kuran'da bu yöntemler ayrıntılı olarak anlatılır. Ancak burada çok

önemli bir hususun hatırlatılmasında fayda vardır. İnkarcılar Resul-

leri ve iman edenleri kendi akıllarınca küçük düşürmek amacıyla

ne gibi yöntemler kullanırlarsa kullansınlar, ne gibi iftiralar atarlarsa

atsınlar bir sonuca ulaşamamışlardır. Çünkü inkarcıların bekledik-

lerinin aksine iman edenler üzerinde hakaret ve iftiraların da, ka-

ralama kampanyalarının da olumsuz bir etkisi olmaz.

İman edenler bütün bunların kendileri için önemli birer ecir ve-

silesi olduğunun bilincindedirler. Bu iftiralara sabredip, en güzel şe-
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kilde karşılık verdiklerinde ve ne olursa olsun Allah yolundan ve

din ahlakından taviz vermediklerinde tüm bunların karşılığını hem

bu dünyada hem de ahirette en güzel şekilde alacaklarını ummanın

sevincini yaşarlar.

Re sul le re Atı lan İf ti ra lar
Mü min ler ken di le ri ne yö nel ti len if ti ra la rın, ezi yet amaç lı söz ve

ha ber le rin özel ola rak Al lah'ın ken di le ri için ya rat tı ğı bir de ne me

ve si le si ol du ğu nu bi lir ler. Çün kü tüm bun la rın mü min le rin ba şı na

mut la ka ge le ce ği Ku ran'da ha ber ve ril miş tir. Ayet te şöy le buy rul -

mak ta dır:

An dol sun, mal la rı nız la ve can la rı nız la im ti han edi le cek si niz ve

siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den ve şirk koş mak ta

olan lar dan el bet te çok ezi yet ve ri ci (söz ler) işi te cek si niz. Eğer

sab re der ve sa kı nır sa nız (bu) emir le re olan azim den dir. (Al-i

İm ran Su re si, 186)

Al lah dün ya da iman eden le re ya şat tı ğı bu gi bi im ti han la rın so -

nun da ken di le ri ni te mi ze çı ka ra ca ğı nı da ayet le rin de va det miş tir.

Ör ne ğin Hz. Musa (as)'a da kav mi kendilerince if ti ra ve kö tü söz -

ler le ezi yet et me ye yel ten miş, an cak Al lah ken di si ni in kar cı la rın de -

mek te ol duk la rın dan te mi ze çı kar mış tır. 

Ayet te bu du rum şöy le bil di ri lir:

Ey iman eden ler, Mu sa'ya ezi yet eden ler gi bi ol ma yın; ki so -

nun da Al lah onu, de mek te ol duk la rın dan te mi ze çı kar dı. O,

Al lah Ka tın da ve cih ti. (Ah zab Su re si, 69)

Aynı şekilde Hz. Yusuf (as)'a da iffeti hakkında büyük bir iftira

atılmış, hiçbir suçu olmadığı, tertemiz, masum bir insan olduğu, if-

fetini koruduğu ortaya çıkmasına ve bu gerçek herkes tarafından
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anlaşılmasına, tüm deliller Hz. Yusuf (as)'ın masum olduğunu is-

patlamasına rağmen hapse atılmıştır. Konuyla ilgili ayet şöyledir:

Son ra on lar da, (Yu suf 'un if fe ti ne iliş kin) de lil le ri gör me le ri nin

ar dın dan, mut la ka onu bel li bir vak te ka dar zin da na at mak (gö -

rü şü) ağır bas tı. (Yu suf Su re si, 35)

Hz. Yusuf (as) hiçbir suçu olmadığı halde kendisine atılan iftira-

dan, hakkında oluşturulan şaibelerden ötürü yıllar yılı zindanda tu-

tulmuştur. Ancak sonunda gerçek anlaşılmış, hakkındaki

ithamlardan temize çıkmıştır. Ve Allah bu mübarek kulunu Mısır

hazinelerinden sorumlu konuma getirmiştir. Bu olay ayetlerde şöyle

haber verilir:

(Hü küm dar top la dı ğı o ka dın la ra:) "Yu suf 'un nef sin den mu rad

al mak is te di ği niz de si zin du ru mu nuz ney di?" de di. On lar:

"Al lah için, ha şa" de di ler. "Biz on dan hiç bir kö tü lük gör me dik."

Aziz (Ve zir)in de ka rı sı de di ki: "İş te şu an da ger çek or ta ye re

çık tı; onun nef sin den ben mu rad al mak is te miş tim. O ise ger -

çek ten doğ ru yu söy len ler den dir." (Yu suf ara cı ya şu nu söy le di:)

"Bu, (iti raf Ve zi rin) yok lu ğun da ger çek ten ken di si ne iha net et -

me di ği mi ve ger çek ten Al lah'ın iha net eden le rin hi le li-dü zen le -

ri ni ba şa rı ya ulaş tır ma dı ğı nı ken di si nin de bi lip öğ ren me si için -

di." (Yu suf Su re si, 51-52)

Suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından Hz. Yusuf (as) kav-

minin başına geçmiş ve iktidar sahibi olmuştur. Konuyla ilgili ayet-

lerde şöyle buyrulur:

(Yu suf) De di ki: "Be ni (bu) ye rin (ül ke nin) ha zi ne le ri üze rin de

(bir yö ne ti ci) kıl. Çün kü ben, (bun la rı iyi) bir ko ru yu cu yum,

(yö ne tim iş le ri ni de) bi le nim."İş te böy le ce Biz yer yü zün de Yu -

suf 'a güç ve im kan (ik ti dar) ver dik. Öy le ki, ora da (Mı sır'da) di -
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le di ği yer de ko nak la dı Biz ki me di ler sek rah me ti mi zi na sib ede -

riz ve iyi lik ya pan la rın ec ri ni kay ba uğ rat ma yız. (Yu suf Su re si,

55-56)

Kal dı ki Re sul le rin in san la rın kar şı sın da te mi ze çık ma gi bi bir

en di şe le ri de yok tur. Her şey den ha ber dar olan Al lah'ın, iş le dik le ri -

ni ve kalp le rin de ola nı bil me si ye ter li dir. 

An cak Re sul le re ve mü min le re if ti ra atan lar için ahi ret te çok bü -

yük bir azap ol du ğu ayet ler de şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Na mus sa hi bi, bir şey den ha ber siz, mü min ka dın la ra (zi na su -

çu) atan lar, dün ya da ve ahi ret te la net len miş ler dir. Ve on lar için

bü yük bir azap var dır. O gün, ken di dil le ri, el le ri ve ayak la rı

aleyh le rin de yap tık la rı na da ir şa hit lik te bu lu na cak lar dır. O gün,

Al lah hak et tik le ri ce za yı ek sik siz ve re cek tir ve on lar da Al lah'ın

hiç şüp he siz hak ol du ğu nu bi le cek ler dir. (Nur Su re si, 23-25)

Mü min er kek ve mü min ka dın la rı iş le me dik le ri suç lar ne de niy le

it ham eden le rin du ru mu ise baş ka bir ayet te şöy le bil di ril mek te dir:

Mü min er kek le re ve mü min ka dın la ra ir ti kab et me dik le ri (bir

suç) se be biy le ezi yet eden ler ise, ger çek ten bir if ti ra ve açık bir

gü nah yük len miş ler dir. (Ah zab Su re si, 58)

Şim di ka vim le ri ile olan mü ca de le le ri sı ra sın da Re sul le re atı lan

if ti ra la rı ve in kar eden le rin bu amaç la kul lan dık la rı ka ra la ma yön -

tem le ri ni sı ra sıy la in ce le ye lim:

Re su lün çı kar pe şin de koş tu ğu if ti ra sı
Önde gelenlerin en çok başvurduğu yöntem, kendi düşük akıl-

larınca Resulü toplumun gözünde küçük düşürmeye çalışmaktır.

Resulün savunduklarında samimi olmadığı, aslında kendi çıkarları

için böyle bir tebliğ işine giriştiği gibi ahlaksızca yalanlar öne sürer-
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ler. Bu çarpık mantığa göre, Resul, dini kendi çıkarları için kullan-

maktadır. Bu çirkin iftiraya göre, Resulün insanlardan itaat isteme-

sinin ardında da "iktidar hırsı" yatar. Oysa Resuller, insanlardan

hiçbir ücret talep etmeyen, dünyadan hiçbir beklentisi olmayan, yal-

nızca Allah'ın rızasını arayan, Allah'ın rahmetini, rızasını ve cenne-

tini umarak yaşayan tertemiz insanlardır. Resuller dünyevi bir

beklenti içinde değildirler, ancak Allah bu samimi ve salih kullarına

dünyanın en güzel nimetlerini lütfeder.

Örneğin, Firavun ve önde gelen çevresi de, Hz. Musa (as)'ın in-

sanları Allah'ın dinine davet etmeyi değil, "yeryüzüne büyüklüğe"

ulaşmayı istediğini iddia etmişlerdir. Ayette şöyle buyrulmaktadır:

"On lar: 'Siz iki niz, bi zi ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz

(yol)dan çe vir mek ve yer yü zün de bü yük lük si zin ol sun di ye mi

bi ze gel di niz? Biz, si zin iki ni ze ina na cak de ği liz' de di ler." (Yu -

nus Su re si, 78)

Aynı çirkin iftiranın Hz. Nuh (as)'a da yöneltildiği ayetlerde şöyle

haber verilmektedir:

Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik.

Böylece kavmine dedi ki: 'Ey Kavmim, Allah'a kulluk edin. Onun

dışında sizin başka İlahınız yoktur, yine de sakınmayacak mısı-

nız?' Bunun üzerine, kavminden inkara sapmış önde gelenler

dediler ki: 'Bu, sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir.

Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah (öne sürdük-

lerini) dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz

geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz.' (Müminun Suresi,

23-24)

Bu ayetler göstermektedir ki, inkarcıların akılsızlıklarından biri

de Resullerin de kendileri gibi sıradan insanlar olduklarını zan-
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netmeleridir. Oysa Resullerin her biri Allah Katında üstün olan

mübarek insanlardır. Hz. Musa (as) ve diğer tüm Resuller, in-

sanları kendilerine itaate çağırmaktadırlar; ama onlardan Allah

rızası için kendilerine itaat etmelerini istemektedirler. Yoksa is-

tenen kişisel bir itaat değildir. Resul de, ona iman edip itaat

edenler de Allah'ın kullarıdırlar. Dolayısıyla Resul, insanları

kendisine itaat etmeye davet ederken, gerçekte onları Allah'a

kul olmaya davet etmektedir. Bu gerçek ayetlerde şöyle bildiril-

mektedir:

"Be şer den hiç kim se nin, Al lah ken di si ne Ki ta bı, hük mü ve pey -

gam ber li ği ver dik ten, son ra in san la ra: 'Al lah'ı bı ra kıp ba na kul -

luk edin' de me (hak kı ve yet ki)si yok tur. Fa kat o, 'Öğ ret ti ği niz

ve ders ver di ği niz Ki ta ba gö re Rab ba ni ler olu nuz' (de me gö re -

vin de dir.) O, me lek le ri ve pey gam ber le ri Rab ler edin me ni zi em -

ret mez. Siz, Müs lü man ol duk tan son ra, si ze küf rü mü em re de -

cek?" (Al-i İm ran Su re si, 79-80)

Oysa buna karşılık, az önce gördüğümüz gibi, Firavun ve benzeri

önde gelen inkarcılar büyük bir akılsızlıkla kendilerinin sözde "ilah"

(Rab) oldukları (Allah'ı tenzih ederiz) iddiasında bulunmaktadırlar.

İşte bu inkarcıların tevbe edip tutumlarını değiştirmedikleri tak-

dirde büyük bir azapla karşılık görmelerinin sebeplerinden biridir. 

De li lik if ti ra sı
Önde gelen inkarcıların sıkça kullandıkları iftira yöntemlerinden

biri de, Resulü ve bazen de onunla birlikte inananları "delilik"le suç-

lamalarıdır. Bu akılsız suçlama, neredeyse tüm Resullere yöneltil-

miştir. Kuran'da, sık sık bu konuya dikkat çekilmektedir. Örneğin

Hz. Nuh (as)'a "kendisinde delilik bulunan bir adam" dendiği ayet-

lerde şöyle haber verilmektedir:
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"O, ken di sin de de li lik bu lu nan bir adam dan baş ka sı de ğil dir,

onu bel li bir sü re gö zet le yin." (Mü mi nun Su re si, 25)

"Ken di le rin den ön ce Nuh kav mi de ya lan la mış tı. Böy le ce ku lu -

muz (Nuh'u) ya lan la dı lar ve 'de li dir ' de di ler. O bas kı al tı na alı -

nıp en gel len miş ti." (Ka mer Su re si, 9)

Pey gam ber Efen di miz Hz. Mu ham med (sav)'e de ay nı if ti ra atıl -

mış tır. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

"On lar: "Ey ken di si ne ki tap in di ri len (Mu ham med). Ger çek ten

sen cin len miş (bir de li)sin," de di ler."Eğer doğ ru yu söy lü yor isen,

biz le re me lek le ri ge tir me li de ğil miy din?" (Hicr Su re si, 6-7)

"On lar, yi ne de o sö zü (Ku ran'ı) ge re ği gi bi dü şün me di ler mi,

yok sa on la ra, geç miş te ki ata la rı na gel me yen bir şey mi gel di? Ya

da ken di el çi le ri ni ta nı ma dı lar mı ki, şim di onu in kar edi yor lar?

Ya hut: "On da bir de li lik var" mı di yor lar? Ha yır, o, on la ra hak

ile gel miş bu lun mak ta dır ve on la rın ço ğu hak kı çir kin kar şı lı -

yor lar." (Mü mi nun Su re si, 68-70)

Ay nı suç la ma, Hz. Musa (as)'a kar şı da yö nel til miş tir:

"(Fi ra vun) De di ki: "Şüp he siz si ze gön de ril miş bu lu nan el çi niz,

ger çek ten bir de li dir." (Şu ara Su re si, 27)

Al lah, ge nel ola rak tüm ka vim le rin el çi le ri ne bu tür bir suç la ma -

da bu lun ma ya eği lim li ol duk la rı nı da ayet ler de şöy le bil di rir:

"İn kâr eden ler de di ler ki: "Siz dar ma da ğın olup da ğıl dı ğı nız da,

ger çek ten si zin ye ni bir ya ra tı lış ta bu lu na ca ğı nı zı si ze ha ber ve -

ren bir ada mı gös te re lim mi si ze? Al lah'a kar şı ya lan mı dü züp

uy du ru yor, yok sa ken di sin de bir de li lik mi var?" Ha yır, ahi re te

inan ma yan lar, azap ta ve uzak bir sa pık lık için de dir ler." (Se be

Su re si, 7-8)
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"On lar için öğüt alıp-dü şün mek ne re de? On la ra, açık la yan bir

el çi gel miş ti. Son ra, on dan yüz çe vir di ler ve de di ler ki: "(Bu,)

Öğ re til miş tir, bir de li dir." (Du han Su re si, 13-14)

Önde gelen inkarcılar, Allah'ın kudretini gereği gibi takdir ede-

medikleri için, Resulün cesaretinin, mücadele azminin, bu konudaki

güç ve etkisinin kaynağını da bir türlü anlayamazlar. Resulün kendi

hayatını tehlikeye atarak, çok büyük bir maddi güce sahip olan önde

gelenlerle karşı karşıya gelmeyi göze almasını kavrayamazlar. Çünkü

inkarcıların tek kıstası çıkardır; yalnızca kendi şahsi çıkarlarını gö-

zetirler. Buna karşın, Resul tüm şahsi çıkarlarını dini tebliğ edebil-

mek için feda etmektedir. İnkarcıların çarpık mantığına göre bu,

"dünyevi çıkarlara ters düşecek" bir davranıştır, dolayısıyla bir tür

deliliktir.

Oysa Resul dünyadan tamamen vazgeçerken, Allah'ın rızasını,

rahmetini ve cennetini kazanmaktadır ki, bunların değeri hiçbir

şeyle ölçülemez. Ancak inkarcılar kuşkusuz bunu kavrayabilecek

akla sahip değildirler.

Bü yü cü lük if ti ra sı
Kuran ayetleri bize göstermektedir ki, önde gelen inkarcıların ge-

leneksel bir kavrama zorluğu daha vardır: Bu kişiler, nasıl olup da

bazı kimselerin Resule itaat ettiğini bir türlü anlayamazlar. Çünkü

kavmin büyük bölümü Resule karşı çıksa da, bazı kimseler -ki bun-

lar müminlerdir- Resulün bildirdiği gerçekleri kavramış ve ona gö-

nülden bağlanmışlardır. İman edenler, Resulün Allah'ın elçisi

olduğunun, O'nun hükmüyle hükmettiğinin bilincindedirler ve bu

yüzden de ona karşı büyük bir sadakat, saygı ve sevgi ile bağlıdırlar. 
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Bu ön de ge len in kar cı lar için an la şıl ma sı zor bir du rum dur. On -

la rın çarpık ba kış açı sı na gö re, Re su lün an lat tık la rı "es ki le rin uy -

dur ma ma sal la rın dan" (Mü mi nun Su re si, 83) baş ka bir şey de ğil dir.

Oy sa "ma sal" say dık la rı bu ger çek le re mü min ler bü yük bir bağ lı -

lık la bağ lan mak ta dır lar. Bu durumu anlayamayan önde gelen in-

karcılar, Resulün Allah'ın lütfuyla sahip olduğu hikmeti ve anlatım

çarpıcılığını, onu büyücülükle itham ederek kendi düşük akıllarınca

açıklamaya çalışırlar. Sık sık kullandıkları bu yalana göre, Resul et-

rafındakilerin beynini yıkamakta, sözde onları büyülemektedir.

Oysa Resuller kendilerine tabi olan müminlerin beyinlerini, cahiliye

ahlakının her türlü kirinden ve çirkinliğinden temizleyerek, inkar-

cıların asla anlayamayacağı çok değerli ve kıymetli bir güzelliğe ve-

sile olmaktadırlar.

Kuran'da inkar edenlerin bu iftirası şöyle haber verilir: 

"İç le rin den bir ada ma: 'İn san la rı uyar ve iman eden le re, mu -

hak kak ken di le ri için Rab le ri Ka tın da 'ger çek bir ma kam' ol du -

ğu nu müj de ver' di ye vah yet me miz, in san la ra şa şır tı cı mı gel di?

İn kâr eden ler: 'Ger çek ten bu, açık ça bir bü yü cü dür' de di ler."

(Yu nus Su re si, 2)

"İç le rin den ken di le ri ne bir uya rı cı nın gel me si ne şaş tı lar. Ka fir -

ler de di ki: 'Bu, ya lan söy le yen bir bü yü cü dür. İlah la rı bir tek

ilah mı yap tı? Doğ ru su bu, şa şır tı cı bir şey'." (Sad Su re si, 4-5)

Ay nı suç la ma Hz. Musa (as)'a kar şı da ya pıl mış tır. Bu nu ha ber

ve ren ayet ler şöy le dir:

"Mu sa (ola yın)da da (dü şün dü rü cü ayet ler var dır). Ha ni Biz onu

açık bir de lil le Fi ra vun'a gön der miş tik; Fa kat o, 'bü tün ki şi sel ve

as ke ri gü cüy le' yüz çe vir di ve: "(Bu,) Ya bir bü yü cü ve ya bir de -

li dir" de di." (Za ri yat Su re si, 38-39)
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"Fi ra vun kav mi nin ön de ge len le ri de di ler ki: 'Bu ger çek ten bil -

gin bir bü yü cü dür'." (Araf Su re si, 109)

"An dol sun, Biz Mu sa'yı ayet le ri miz le ve apa çık bir de lil le gön -

der dik; Fi ra vun'a, Ha man'a ve Ka run'a. Ama on lar: (Bu,) Ya lan

söy le yen bir bü yü cü dür" de di ler." (Mü min Su re si, 23-24)

Ku ran'da bu "bü yü cü lük" suç la ma sı nın in kar cı lar ara sın da ne re -

dey se ge le nek sel leş miş ol du ğu  da şöy le bil di ril mek te dir:

"İş te böy le; on lar dan ön ce ki ler de bir el çi gel me yi ver sin, mut -

la ka: 'Bü yü cü ve cin len miş' de miş ler dir. On lar bu nu (ta rih bo -

yun ca) bir bir le ri ne va si yet mi et ti ler? Ha yır; on lar, 'az gın ve taş -

kın (ta ğiy)' bir ka vim dir ler." (Za ri yat Su re si, 52-53)

Ya lan cı lık if ti ra sı
Tüm bu üstteki iftiraların yanı sıra, Kuran'da haber verilen bir

başka iftira da, önde gelenlerin Resulü "yalancılık"la suçlamalarıdır.

Önde gelenlerin en büyük endişelerinden biri, Resulün anlattığı

gerçeklerin kabul görmesi, Allah'ın emrettiği güzel ahlak sisteminin

kavim tarafından benimsenmesidir. Bu durumda kendi batıl (boş,

temelsiz, sahte, yalana dayalı) sistemleri çökecek ve kendi güç ve ik-

tidarları da yıkılacaktır.

Üstte saydığımız iftiralar da (Resulü çıkar peşinde koşmakla suç-

lamak, delilik ve büyücülük iftiraları), aslında Resulü kendilerince

yalanlamaya yöneliktir. Yapmak istedikleri, Resulün Allah'ın elçisi

olduğunu ve dolayısıyla tüm bildirdiklerinin de gerçeğin ta kendisi

olduğunu gizlemektir. Aksi halde, neredeyse hiç kimse "ben Allah'ın

elçisine karşı geliyorum" diyerek Resule açıktan düşmanlık yapamaz.

Kuran'da, Resullere yapılan "yalancılık" suçlamaları şöyle haber

verilmektedir:
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"Kav min ön de ge len le rin den in kar eden ler de di ler ki ger çek te

biz se ni ak li bir ye ter siz lik için de gö rü yo ruz. Ve doğ ru su biz se -

nin ya lan cı lar dan ol du ğu nu da sa nı yo ruz." (Araf Su re si, 66)

"Ka vim den ile ri ge len in kar cı lar biz se ni yal nız ca bi zim gi bi bir

be şer den baş ka sı gör mü yo ruz; sa na, sığ gö rüş lü olan en aşa ğı -

lık la rı mız dan baş ka sı nın uy du ğu nu gör mü yo ruz ve si zin bi ze

bir üs tün lü ğü nü zü de gör mü yo ruz. Ak si ne biz si zi ya lan cı lar sa -

nı yo ruz de di." (Hud Su re si, 27)

Se mud (kav mi) de uya rı la rı ya lan la dı. De di ler ki: "Biz den bi ri

olan bir be şe re mi uya ca ğız? Bu du rum da ger çek ten biz bir sa -

pık lık (de la let) ve çıl gın lık için de kal mış olu ruz. Zikr (vahy) içi -

miz den ona mı bı ra kıl dı? Ha yır, o çok ya lan söy le yen, ken di ni

be ğen miş bir şı ma rık tır." (Ka mer Su re si, 23-25)

Re su le ve onun la bir lik te iman eden le re kar şı kul la nı lan yön tem -

le r yal nız ca bun lar la sı nır lı de ğil dir. İn kar eden ler, Ku ran'da ha ber

ve ri len, "An dol sun, sen den ön ce geç miş top lu luk la ra da el çi ler

gön der dik. On la ra her han gi bir el çi gel me ye gör sün, mut la ka

onun la alay eder ler di." (Hicr Su re si, 10-11) hük mü ge re ği mü min -

ler le alay et me ye, ken di akıl la rın ca on la rı kü çük dü şür me ye ça lı şır -

lar. Bunun yanında, kendi ahlaksızlıklarını ve çirkin hayatlarını göz

ardı edip, tertemiz olan Resulü ve iman edenleri düşük akıllarınca

"sapkınlık"la, hatta "ahlaksızlık"la suçlarlar. Hz. Yusuf (as) ve Hz.

Meryem inkar edenlerin bu "ahlaksızlık" iftirasıyla karşılaşmıştır.

Ancak bu iftiraların her biri tarih boyunca yaşamış tüm elçiler, Re-

suller, Nebiler ve salih müminler için onların Allah Katında ve diğer

müminlerin nezdinde değerlerini kat kat artıran bir şeref olmuştur. 

Kuşkusuz tüm bu if ti ra lar ne Re su lü ne de onun la bir lik te iman

eden le ri as la yıl dı ra maz. Çün kü iman eden le rin asıl he de fi Al lah'ın
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rı za sı nı, rah me ti ni ve cen ne ti ni ka zan mak tır. Bu ne den le de ön le -

ri ne çı kan en gel ler sa mi mi iman eden le ri hiç bir şe kil de yıl dır maz

ve ya gev şek li ğe sü rük le mez. Za ten Al lah ayet le rin de iman eden le re

ne gi bi zor luk lar la kar şı la şa bi le cek le ri ni bil dir miş tir.

Ku ran'da ki, "An dol sun, mal la rı nız la ve can la rı nız la im ti han

edi le cek si niz ve siz den ön ce ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den ve şirk

koş mak ta olan lar dan el bet te çok ezi yet ve ri ci (söz ler) işi te cek si -

niz. Eğer sab re der ve sa kı nır sa nız (bu) emir le re olan azim den dir"

(Al-i İm ran Su re si, 186) aye ti ge re ği, mü min bi lir ki, in kar eden ler

ken di si ne kar şı her tür lü "ezi yet ve ri ci" sö zü söy le ye cek ler dir. Ama

Re sul ve ya nın da ki iman eden ler, Ku ran'da mü min ler için bil di ri -

len,"... Al lah yo lun da cehd eden ve kı na yı cı nın kı na ma sın dan

kork ma yan..." (Ma ide Su re si, 54) vas fı na uy gun ola rak, bu if ti ra ve

ka ra la ma la ra al dır maz lar. 

Kuşkusuz inkarcı önde gelenler de bir süre sonra bu durumu fark

edecek, Resule ve müminlere attıkları iftiraların bekledikleri sonucu

oluşturmadığını göreceklerdir. Bu durumda önde gelenlerin klasik

tavrı, kendi akıllarınca daha "etkili" yöntemlere başvurmaktır: Hiç-

bir zaman bekledikleri neticeyi alamayacakları bir başka çirkinliğe

yönelir ve kendilerince Resulü "baskı altına almaya" karar verirler.

Re su le Yö nel ti len Fi ili Sal dı rı lar 
Re sul Al lah'ın di ni ni in san la ra an lat tık ça, kav min ön de ge len -

le rin den al dı ğı tep ki nin şid de ti de git tik çe ar tar. Ön de ge len ler,

Re su lün li der li ğin de ki hak di nin önü alı na maz bir bi çim de bü -

yü dü ğü nü ve kul lan dık la rı if ti ra ve ben ze ri yıp rat ma yön tem le -

ri nin işe ya ra ma dı ğı nı gör dük le rin de tu zak kur mak gi bi ken di -

le rin ce da ha "et ki li" yön tem le re baş vur ma ya ka rar ve rir ler.
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Ku ran'da, Re su le ha zır la nan bir "tu za k" bil di ri lir ken şöy le ha ber

ve ril mek te dir:

"Ha ni o in kar eden ler, se ni tu tuk la mak ya da öl dür mek ve ya

sür gün et mek ama cıy la, tu zak ku ru yor lar dı. On lar bu tu za ğı ta -

sar lı yor lar ken, Al lah da bir dü zen (bir kar şı lık) ku ru yor du.

Al lah, dü zen ku ru cu la rın (tu zak la rı na kar şı lık ve ren le rin) ha -

yır lı sı dır." (En fal Su re si, 30)

Buna göre, inkarcıların hedefi, Resulü tutuklayabilmek, şehit

etmek ya da sürgün etmektir. Ayette geçen "tuzak" kelimesi de dik-

kat çekicidir: İnkar edenler Resule açıktan açığa müdahale etmek

yerine, "tuzak" yani komplo kurarak onu durdurmak isterler. Bu

komplo, Resulün tutuklanmasına, şehit edilmesine ya da sürülme-

sine neden olabilecek bir komplodur. 

An cak yi ne ayet te bil di ril di ği üze re, in kar eden ler Re su le bu şe -

kil de as la za rar ve re mez ler. Re su lü Al lah gö rev len di r miş tir ve gö -

re vi ni ta mam la ya na ka dar da Al lah onu ko ru ya cak tır. Ve asıl

hüs ra na uğ ra yan lar, ayet te bil di ril di ği gi bi, Re su le tu zak ku ran lar

ola cak tır.

Ku ran'da da ha pek çok ayet te Re sul le re kar şı gi ri şi len fi ili sal dı -

rı lar dan söz edi lir. He men he men tüm Re sul ler, ön de ge len ler ta ra -

fın dan şehit edilmekle, ha pis ya da iş ken ce ile teh dit edil miş ler ve

ço ğu kez de bun lar teh dit le kal ma mış, fi ili sal dı rı ya dö nüş müş tür. 

Re sul le ri sür gün et me ye ça lışma la rı
Allah’ın Kuran'da bildirdiği gibi, inkar edenlerin Resulleri kendi

düşük akıllarınca etkisiz hale getirmek için kurdukları düzenlerden

biri de onları sürgün etmektir. İnkar edenler Resulü ve beraberin-

deki müminleri bulundukları ortamdan, yaşadıkları yerden sürüp
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çıkarınca dağılmalarını sağlayabileceklerini, güçten düşürüp yok

edebileceklerini sanırlar. Onları bu yöntemle etkisiz hale getirecek-

lerini hesaplayan inkarcıların, peygamberleri ve yanlarında bulunan

müminleri sürgün etmeleri ya da buna teşebbüs etmeleri pek çok

ayette haber verilir. 

Sapkın kavimlerinin içinde temiz ve iffetli yaşamaya çalıştıkları

için yurtlarından sürülmek istenen Hz. Lut (as) ve ailesi ayetlerde

örnek verilen Müslümanlardan yalnızca bir tanesidir. Hz. Lut (as)'ın

tebliğine karşılık kavminin verdiği alaycı cevap Kuran'da şöyle haber

verilmiştir:

Kav mi nin ce va bı: "Lut ai le si ni şeh ri niz den sü rüp çı ka rın. Te miz

kal mak is te yen in san lar mış" de mek ten baş ka ol ma dı. (Neml Su -

re si, 56)

Hz. Lut (as) kavmine ahlaksızlığa yaklaşmamalarını, Allah'ın sı-

nırlarını aşmamayı, ahlaksızlığı, çirkin utanmazlıkları terk etmeyi

öğütlemiştir. Azgın Lut kavmi bu nedenle Hz. Lut (as)'ı ve ailesini

şehirlerinden çıkarmak istemiştir. Ancak, Allah'ın emriyle Hz. Lut

(as)'ın yaşadığı şehri terk etmesinin hemen ardından Allah o şehri

yerle bir etmiş, altını üstüne çevirmiş, bu değerli insana ve diğer

müminlere inkarcıların kurdukları düzeni geri püskürtmüştür. Bu

gerçek ayetlerde şöyle bildirilmektedir:

Böy le ce em ri miz gel di ği za man, üs tü nü al tı na çe vir dik ve üzer -

le ri ne bal çık tan pi şi ril miş, is tif edil miş taş lar yağ dır dık. Rab bi -

nin Ka tın da 'bel li bir bi çi me so kul muş, dam ga lan mış' ola rak.

Bun lar za lim ler den uzak de ğil dir. (Hud Su re si, 82-83)

Al lah'ın var lı ğı nı ve bir li ği ni teb liğ et ti ği, Ku ran'a da vet et ti ği ve

kö tü lük ten me net ti ği için Pey gam ber Efen di miz (sav) ve ona uyan
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mü min ler de ken di ka vim le ri ta ra fın dan yurt la rı nı terk et me ye ya -

ni hic re te mec bur bı ra kıl mış lar dır. 

Al lah, Re sul le ri ni yurt la rın dan sü rüp çı ka ran la rın aki bet le ri nin

yı kım ol du ğu nu bir aye tin de şöy le ha ber ver mek te dir: 

Se ni sü rüp-çı ka ran mem le ke tin den kuv vet ba kı mın dan da ha

üs tün ni ce mem le ket ler var dı ki, Biz on la rı yı kı ma uğ rat tık da

ken di le ri için hiç bir yar dım cı yok tu. (Mu ham med Su re si, 13)

Bu, Al lah'ın her de vir de sü re ge len bir ka nu nu dur. İn san la rı, din -

le rin den do la yı yurt la rın dan sü ren le rin ken di le ri nin de ora da faz la

ba rın ma la rı müm kün de ğil dir. Zi ra in kar eden le rin mü min le rin

aley hin de kur duk la rı bü tün tu zak gi ri şim le ri her dö nem bo zul muş -

tur. Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav) de terk et mek zo run da

bı ra kıl dı ğı Mek ke'ye da ha son ra be ra be rin de ki bin ler ce mü min  le

bir lik te ge ri dön müş ve in kar eden le re kar şı mut lak bir üs tün lük

sağ la mış tır. Mek ke'den ken di le ri ni sür gün eden le rin bek len ti le ri -

nin ak si ne ay rı lıp da ğıl ma mış lar dır. Tam ter si ne da ha çok güç le nip

kay naş mış lar ve Al lah'ın iz niy le in kar cı la ra ga lip gel miş ler dir. Bu

da mü min ler aley hi ne ku ru lan hiç bir it ti fa kın ba şa rı lı ola ma ya ca -

ğı nı gös ter me si açı sın dan çok önem li dir. 

Tu tuk la mak ve hap se at mak is te me le ri
Resulleri Allah'ın yolundan alıkoymak, kendilerince onları yıl-

dırmak ve etkisiz hale getirebilmek için inkarcıların önde gelenleri

tarafından uygulanan metodlardan biri de onları tutuklamak ve

hapsetmektir. Gerçekte, inkar edenlerin ileri gelenleri, Resulleri ve

diğer iman edenleri tamamen yok etmek isterler. Çünkü varlığından

en çok rahatsızlık ve tedirginlik duydukları kimseler onlardır. Bu
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nedenle her ne pahasına olursa olsun gayrı meşru çıkar ve düzenle-

rini korumak ve devam ettirebilmek için Resulleri etkisiz hale ge-

tirmeye çalışırlar. 

Örneğin Firavun kendisinden çekindiği Hz. Musa (as)'ı, kendi-

sine tabi olmadığı takdirde hapse atmakla tehdit etmiştir. Çünkü

kendi düşük aklınca onu kontrol altında tutmanın en iyi yolunun

hapsetmek olduğunu düşünmüştür. Firavun'un bu tehdidi ayette

şöyle haber verilmektedir:

(Fi ra vun) de di ki: "An dol sun, be nim dı şım da bir ilah edi ne cek

olur san, se ni mut la ka hap se ata ca ğım." (Şu ara Su re si, 29)

İs lam ta ri hi in ce len di ğin de, Al lah yo lun da mü ca de le eden in san -

la rın sü rek li ola rak in kar eden le rin bas kı sı na, zul mü ne ve en gel le -

me le ri ne ma ruz kal dık la rı gö rü lür. Pey gam ber le rin izin den gi den

sa mi mi mü min ler de on la rın ba şı na ge len zor luk ve sı kın tı la rın ben -

zer le riy le de nen miş ler dir. Ha yat la rı nı Al lah'ın rı za sı nı ara ma ya ada -

mış mü min le ri, in kar eden ler sü rek li ola rak ken di çar pık ya şam

bi çim le ri için teh dit ola rak gör müş ler dir. İn kar cı la rın ön de ge len -

le ri nin sü rek li gö ze tim ve ta ki bi al tın da ol mak, on lar ta ra fın dan

hap se dil mek ta rih bo yun ca Al lah yo lun da mü ca de le eden in san la -

rın kar şı laş tık la rı olay lar dır.

An cak unu tul ma ma lı dır ki, dı şa rı dan ba kıl dı ğın da son de re ce sı -

kın tı lı ve ezi yet li gö rü nen bu tür du rum lar, Al lah'a tam bir tes li mi -

yet le tes lim ol muş, yal nız ca O'na da ya nıp gü ve nen mü min ler için

ma ne vi bir eği tim or ta mı dır. Al lah'ın rı za sı nı, rah me ti ni ve cen ne -

ti ni uman mü min ler için bu tür zor luk lar ger çek te bir se vinç ve fe -

rah lık kay na ğı, bir arın ma ve si le si dir. Al lah'a da ha faz la ya kın laş ma

ve O'nun ayet le ri ne şa hit ol ma ve mü min ler üze rin de ki ya kın ta ki -

bi ni iz le me fır sa tı dır. 
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Ni te kim iman eden le rin ce sa re ti ayet ler de şu şe kil de be lir til miş tir: 

"… De ki: "Or tak koş tuk la rı nı zı ça ğı rın, son ra bir dü zen (tu -

zak) ku run da ba na göz bi le aç tır ma yın. Hiç şüp he siz, be nim

ve lim Ki ta bı in di ren Al lah'tır ve O sa lih le rin ko ru yu cu lu ğu nu

(ve li li ği ni) ya pı yor." (Araf Su re si, 195-196)

Bas kı uy gu la ma la rı, kendilerince sin dir me 
ve kor kut ma ça ba la rı
Al lah mü min le rin sa bır, te vek kül, bağ lı lık ve ka rar lı lık la rı nı de -

ne mek, on la rın ma ne vi ma kam ve ecir le ri ni ar tır mak için bel li za -

man lar da on la rı çe şit li şe kil ler de im ti han ede bi lir. Bu nun

ör nek le rin den bi ri ayet te şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Ha tır la yın; ha ni siz ler sa yı ca az dı nız ve yer yü zün de za yıf bı ra -

kıl mış tı nız, in san la rın si zi ka pıp-ya ka la ma sın dan kor ku yor du -

nuz. İş te O, si zi (yer le şik kı lıp) ba rın dı ran dı, si zi yar dı mıy la des -

tek le di ve si ze te miz şey ler den rı zık lar ver di. Ki şük re de si niz.

(En fal Su re si, 26)

Ne ka dar za yıf bı ra kıl mış gö rün se ler de Al lah'ın rah me ti ve yar -

dı mı her za man mü min ler le bir lik te dir. Baş ka ayet ler de de Al lah'ın

mü min le ri des tek le mek için gön der di ği or du lar dan şöy le bah se di lir:

Ey iman eden ler, Al lah'ın üze ri niz de ki ni me ti ni ha tır la yın. Ha -

ni si ze or du lar gel miş ti; böy le ce Biz de on la rın üze ri ne, bir rüz -

gar ve si zin gör me di ği niz or du lar gön der miş tik. Al lah, yap tık -

la rı nı zı gö ren dir. Ha ni on lar, si ze hem üs tü nüz den, hem alt

ta ra fı nız dan gel miş ler di; göz ler kay mış, yü rek ler han çe re ye ge -

lip da yan mış tı ve siz Al lah hak kın da (bir ta kım) zan lar da bu lu -

nu yor du nuz. İş te ora da, iman eden ler sı nan mış ve şid det li bir

sar sın tıy la sar sın tı ya uğ ra tıl mış lar dı. (Ah zab Su re si, 9-11)
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Ta ri hin her dö ne min de in kar eden ler çe şit li dü zen ler le iman

eden ler üze ri ne kor ku sal ma ya, kendilerince on la rı yıl dır ma ya ça -

lış mış lar dır. En yo ğun ola rak da sal dı rı la rı nı Re sul le re yö nelt miş -

ler dir. Fa kat mü min ler bü tün gü cün Al lah'a ait ol du ğu nu

bil dik le rin den, in kar eden le rin bu sal dı rı la rın dan do la yı bir yıl gın -

lı ğa ya da ümit siz li ğe düş me miş ler dir. 

Mü min ler bu tür zor luk an la rıy la kar şı laş tık la rın da, bun la rın

Al lah ve Re su lü nün ön ce den ha ber ver di ği olay lar ol du ğu nu bil dik -

le rin den va kar ve te vek kül le rin den bir şey kay bet me miş ler, ak si ne

iman la rı art mış tır. 

Mü min le rin bu ka rar lı ta vır la rı bir ayet te şöy le ta rif edi lir:

Mü min ler (düş man) bir lik le ri ni gör dük le ri za man ise (kor ku ya

ka pıl ma dan) de di ler ki: "Bu, Al lah'ın ve Re sû lü'nün bi ze va det -

ti ği şey dir; Al lah ve Re sû lü doğ ru söy le miş tir." Ve (bu,) yal nız ca

on la rın iman la rı nı ve tes li mi yet le ri ni art tır dı. (Ah zab Su re si, 22)

Şehit etmeye kal kışma la rı
İnkar edenlerin Resullere yönelttiği en zalimce baskı yöntemle-

rinden biri de dünyanın en üstün ve en güzel ahlaklı insanlarını

şehit etmeye çalışmaktır. İnkar edenlerin önde gelenleri hemen her

devirde bu yola başvurmuşlardır. Resulü ve onunla birlikte Allah'a

iman etmiş kimseleri yollarından döndürmek için içlerinden bir kıs-

mını şehit etmiş ya da şehit etmeye teşebbüs etmişlerdir. Özellikle

Resulleri şehit ederek, Allah’ın dinini yok edebileceklerini, diğer

iman edenleri de bu şekilde dinlerinden döndürebileceklerini san-

mışlardır. Kavminin Hz. Şuayb (as)’ı taşa tutup şehit etme arzusu,

inkar edenlerin Allah yolunda olan kimselere karşı beslediği büyük

kin ve düşmanlığın bir örneğidir. Ayette şöyle buyrulmaktadır:

82

Resullerin Mücadelesi



"Ey Şu ayb" de di ler. "Se nin söy le dik le ri nin ço ğu nu biz 'kav ra yıp

an la mı yo ruz'. Doğ ru su biz se ni içi miz de za yıf bi ri gö rü yo ruz.

Eğer ya kın-çev ren ol ma say dı, ger çek ten se ni ta şa tu tar-öl dü rür -

dük. Sen bi ze kar şı güç lü ve üs tün de ğil sin." (Hud Su re si, 91)

Firavun ve yakın çevresi de Hz. Musa (as)'ı şehit etmek için plan-

lar kurmaktayken Hz. Musa (as) Allah'ın yardımıyla onların bu tu-

zaklarından haberdar olmuş ve Allah'ın dilemesiyle kurtulmuştur:

Şeh rin öbür ya ka sın dan bir adam ko şa rak ge lip de di ki: "Ey Mu -

sa, ön de ge len ler, se ni öl dür mek ko nu sun da ara la rın da gö rüş -

mek te dir ler, ar tık sen çık git; ger çek ten ben sa na öğüt ve ren ler -

de nim." (Ka sas Su re si, 20)

İnkarcıların Resulleri kendilerince etkisiz hale getirebilmek için

başvurdukları kaçırma ve bir yerde yalnız hapsetme ile şehit etme

gibi yöntemleri de vardır. Örneğin daha önce de bahsettiğimiz gibi

Hz. Yusuf (as), kardeşleri tarafından kuyuya bırakılarak çevre şart-

ları, açlık veya susuzluktan ölmeye terk edilmiştir. 

Hz. İbrahim (as)'ın kavmi ise, onların putlarını kıran ve aşağıla-

yan bu kutlu peygamberi ateşe atacak kadar azgınlık göstermişlerdir.

Ancak Allah elçisini bu zorluk gibi görünen durumdan mucizevi

bir biçimde kurtarmıştır. Ayette Hz. İbrahim (as)'la ilgili olarak şöyle

haber verilmektedir:

Bu nun üze ri ne kav mi nin (İb ra him'e) ce va bı yal nız ca: "Onu öl -

dü rün ya da ya kın" de mek ol du. Böy le ce Al lah onu ateş ten kur -

tar dı. Şüp he siz bun da, iman eden bir ka vim için ayet ler var dır.

(An ke but Su re si, 24)

Yu ka rı da ki ayet te de bil di ril di ği gi bi, in kar cı la rın Hz. İbrahim

(as)'ı "yak ma" ça ba la rı bo şa çık mış ve Al lah onu kur tar mış tır. Çün -

kü Re sul ler, "... Al lah se ni in san lar dan ko ru ya cak tır..." (Ma ide Su -
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re si, 67) hük müy le Al lah'ın ko ru ma sı al tın da dır lar. İn kar eden ler,

Al lah'ın di le me si dı şın da, ne mü min le re ne de Re su le hiç bir za rar

ve re mez ler. 

İn kar cı la rın Re sul le re Kur du ğu Tu zak lar 
Baş tan Bo zul muş Ola rak Ku ru lur
İn kar eden ler bir ta kım fi zik sel ted bir ler ala rak, ken di le rin ce Re -

sul le rin teb li ği ni dur du ra bi le cek le ri ni san mış lar dır. Çün kü Al lah'ın

her şe yi ka der de tes pit et miş ol du ğu nu, her za man mü min le rin yar -

dım cı sı ol du ğu nu ak le de me miş ler dir. Re sul le rin mü ca de le si ni en -

gel le mek ama cıy la çe şit li yol la ra baş vur muş lar dır, ne var ki bu

tu zak la rı ku rar ken da ha en ba şın dan bo zu la cak ve ken di aleyh le -

ri ne dö ne cek bir bi çim de kur muş lar dır. Ne ka dar kap sam lı ve ze -

ki ce ta sar lan mış olur sa ol sun in kar cı la rın tu zak la rı ke sin lik le

bo zul ma ya mah kum dur. Çün kü bu, Al lah'ın Ku ran'da ha ber ver -

di ği bir va ad dir. 

İn kar eden le rin kur du ğu tu zak la rın ve hi le li dü zen le rin bo şa çı -

ka ca ğı ve ken di aleyh le ri ne dö ne ce ği nin ha ber ve ril di ği Ku ran ayet -

le rin den ba zı la rı şun lar dır:

... Ger çek ten Al lah, kâ fir le rin hi le li-dü zen le ri ni bo şa çı ka rı cı -

dır. (En fal Su re si, 18)

... An cak ka fir le rin hi le li-dü ze ni bo şa çık mak ta olan dan baş ka sı

de ğil dir. (Mü min Su re si, 25)

On lar hi le li bir dü zen kur du. Biz de (on la rın hi le si ne kar şı) on -

la rın far kın da ol ma dı ğı bir dü zen kur duk. Ar tık sen, on la rın

kur duk la rı hi le li-dü ze nin uğ ra dı ğı so na bir bak; Biz, on la rı ve

ka vim le ri ni top lu ca yer le bir et tik. (Neml Su re si, 50-51)
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Yok sa hi le li-bir dü zen mi kur mak is ti yor lar? Fa kat (asıl) 'o in -

kâr eden ler hi le li-dü ze ne dü şe cek olan lar dır. (Tur Su re si, 42)

... An cak on la ra bir uya rı cı-kor ku tu cu gel di ğin de (bu,) nef ret le -

rin den baş ka sı nı ar tır ma dı. Yer yü zün de bü yük lük tas la ya rak ve

kö tü lü ğü ta sar la yıp dü zen le ye rek. Oy sa hi le li dü zen, ken di sa -

hi bin den baş ka sı nı sa rıp-ku şat maz. Ar tık on lar ön ce ki le rin sün -

ne tin den baş ka sı nı mı göz le mek te dir ler? Sen, Al lah'ın sün ne -

tin de ke sin lik le bir de ği şik lik bu la maz sın ve sen, Al lah'ın

sün ne tin de ke sin lik le bir dö nü şüm de bu la maz sın. (Fa tır Su -

re si, 42-43)

Re sul ler aley hin de in kar eden ler ta ra fın dan ha zır la nan ve şer gi -

bi gö zü ken her tür lü hi le, tu zak, dü zen, if ti ra ve komp lo ke sin lik le

çok bü yük bir hay ra dö nü şür. Çün kü Al lah'tan ay rı bir güç yok tur.

Her tu za ğı Al lah ya ra tır. Al lah ka der de, in kar cı la rın mü min le re kar -

şı kur duk la rı tu zak la rı, mut la ka bo zu la cak ve mü min le rin fay da -

sı na, in kar cı la rın ise za ra rı na ola cak bi çim de takdir etmiştir.

Müs lü man la ra kar şı tu zak ha zır la yan ki şi bu nu ken di ak lıy la yap tı -

ğı nı zan ne der. Hal bu ki bu ki şi de Al lah'a bo yun eğ miş tir. En ufak

bir de ği şik lik ol mak sı zın ay nı sıy la Al lah’ın em ret ti ği tu za ğı ku rar,

mü min de yi ne Al lah’ın em ret ti ği şe kil de hiç bir de ği şik lik ol mak sı -

zın tu za ğın bo zul ma sı na şa hit olur. İn kar eden le rin kur duk la rı tu -

za ğın ken di le ri ne za rar ve re ce ği Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir: 

On lar dan ön ce ki ler de hi le li-dü zen ler kur muş lar dı; fa kat dü zen

ku ru cu lu ğun (ted bir le rin, kar şı lık ver me le rin) tü mü Al lah'a ait -

tir. Her bir nef sin ne ka zan dı ğı nı O bi lir. Bu yur dun so nu ki min -

dir, in kâr eden ler pek ya kın da bi le cek ler dir. (Rad Su re si, 42)

Böy le ce Biz, her ül ke nin ön de ge len le ri ni -ora da hi le li- dü zen -

ler kur sun lar di ye -ora nın suç lu- gü nah kar la rı kıl dık. Oy sa on -

85

Adnan Oktar (Harun Yahya)



lar, hi le li-dü ze ni an cak ken di le ri ne ku rar lar da bu nun şu uru na

var maz lar. (Enam Su re si, 123)

Ku ran'da in kar eden le rin kur duk la rı tu za ğın, bü yük lü ğü ve şid -

de ti ne olur sa ol sun Al lah'ın kur du ğu dü ze nin kar şı sın da bir so nu ca

va ra ma ya ca ğı haber verilir. Re sul le re kar şı ku ru lan hi le li dü zen ler,

dı şa rı dan za hir göz le ba kan lar için on la rın güç du ru ma düş tük le ri

olay lar gi bi gö rü ne bi lir. An cak Al lah'ın tu zak ku ran lar için ha zır -

lan mış bir dü ze ni var dır ve Al lah el çi le re olan va adi ni ke sin lik le ye -

ri ne ge ti rir. Bu, Al lah'ın de ğiş mez bir ka nu nu dur. Bu ka nun bir çok

Ku ran aye tin de ha ber ve ril miş tir. Bun lar dan ba zı la rı şöy le dir:

An dol sun, (pey gam ber ola rak) gön de ri len kul la rı mı za (şu) sö -

zü müz geç miş tir: Ger çek ten on lar, mu hak kak nus ret (yar dım

ve za fer) bu la cak lar dır. Ve hiç şüp he siz; Bi zim or du la rı mız, üs -

tün ge le cek olan lar on lar dır. (Saf fat Su re si, 171-173)

An dol sun, Biz Mu sa'ya ve Ha run'a lü tuf ta bu lun duk. On la rı ve

ka vim le ri ni o bü yük üzün tü den kur tar dık. On la ra yar dım et -

tik, böy le ce üs tün ge len ler ol du lar. (Saf fat Su re si, 114-116)

Al lah, yaz mış tır: "An dol sun, ben ga lip ge le ce ğim ve el çi le rim

de." Ger çek ten Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir, güç lü ve üs tün

olan dır. (Mü ca de le Su re si, 21)

Kim Al lah'ı, Re su lü nü ve iman eden le ri dost (ve li) edi nir se, hiç

şüp he yok, ga lip ge le cek olan lar, Al lah'ın ta raf tar la rı dır. (Ma ide

Su re si, 56)

Resullerin hayatı inkar edenlerin tuzaklarına karşı kazanılan ga-

libiyet örnekleriyle doludur. Örneğin; Firavun bütün erkek çocuk-

ları öldürmüş, kendince caydırıcı tedbirler almış, inananlara eziyet

etmiş, ancak Hz. Musa (as)'ı engelleyememiştir. 
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Mekkeli müşrikler hicreti sırasında Peygamberimiz (sav)'in pe-

şine düşerek onu şehit etmek istemişler, ancak Allah onu bir mağa-

rada mucizevi bir şekilde inkarcılardan korumuştur.

Kavmi, Hz. İbrahim (as)'a tuzak kurarak ateşe atmış, fakat Allah

ateşi esenlik kılarak onu kurtarmıştır. 

Hz. Yusuf (as)'ı kardeşleri kuyuya atarak şehit etmek istemişler,

ancak Allah bütün tuzaklarını tersine çevirerek Hz. Yusuf (as)'ı ora-

dan kurtarıp hazinelerin başına getirmiştir. 

Hz. İsa (as)'a da tuzak kurulmuş, onu şehit etmek isterlerken de

Allah Hz. İsa (as)'ı göğe yükseltmiş, yine hiç ummadıkları bir şekilde

inkarcıların tuzaklarını bozmuştur. Allah dilediğini dilediği şekilde

yaratan ve Resullerini mutlaka galip getirendir. 

Al lah Tüm Tu zak lar dan Ha ber dar dır
Al lah’ın gü cü nün far kın da ol ma yan in kar cı lar Re sul le rin aley -

hin de ta sar la dık la rı tu zak la rı ara la rın da giz li giz li gö rü şür ler ken

bun lar dan kim se nin ha be ri ol ma dı ğı nı dü şü nür ler. Ka pa lı ka pı lar

ar dın da ol ma nın da ge tir di ği ra hat lık la za lim ce ve ada let siz ka rar -

lar alır lar. İn kar cı la rın, bu plan la rı ya par ken ken di le ri ni kim se nin

gör me di ği ni dü şün me le ri as lın da çok bü yük bir ya nıl gı dır. Çün kü

giz li nin giz li si ni bi len Al lah, bu plan lar dan en in ce ay rın tı sı na ka -

dar ha be ri olan dır. Al lah her yer de dir. Her sö zü du yar, her şe yi ek -

sik siz gö rür. Al lah bu çok önem li ger çe ği bir aye tin de şöy le

bil dir miş tir:

Al lah'ın gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü ger çek ten bil mek te

ol du ğu nu gör mü yor mu sun? (Ken di ara la rın da giz li top lan tı lar

dü zen le yip) Fı sıl daş mak ta olan üç ki şi den dör dün cü le ri mut -

la ka O'dur; be şin al tın cı sı da mut la ka O'dur. Bun dan az ve ya
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çok ol sun, her ne re de ol sa lar mut la ka O, ken di le riy le be ra ber -

dir. Son ra yap tık la rı nı kı ya met gü nü ken di le ri ne ha ber ve re cek -

tir. Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir. (Mü ca de le Su re si, 7)

Kö tü lük le ri ör güt le yen, iyi le rin aley hin de plan lar ya pan, güç le -

ri ni bir leş ti ren in kar cı la rın, kö tü lük le ri ni giz le me ça ba la rı nın ne ka -

dar boş ve fay da sız ol du ğu Ku ran'da pek çok ayet te ha ber

ve ril miş tir: 

On lar, in san lar dan giz ler ler de Al lah'tan giz le mez ler. Oy sa O,

ken di le ri, söz den (plan ola rak) hoş nut ol ma ya ca ğı şe yi 'ge ce le ri

dü zen le yip ku rar lar ken,' on lar la be ra ber dir. Al lah, yap tık la rı nı

ku şa tan dır. (Ni sa Su re si, 108)

Siz den sö zü sak lı tu tan da, onu açı ğa vu ran da, ge ce le yin giz le -

nen de ve gün dü zün or ta lık ta ge zen de (O'nun Ka tın da bil me

ba kı mın dan) bir dir. (Rad Su re si, 10)

(Ey Mu ham med,) Al lah'ı sa kın zul me den le rin yap mak ta ol duk -

la rın dan ha ber siz san ma, on la rı yal nız ca göz le rin deh şet le be li -

re ce ği bir gü ne er te le mek te dir. (İb ra him Su re si, 42)

Hi le li dü zen le ri ku ran lar yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı ba zen he men

gör me dik le ri için bü yük bir al da nı şa ka pı lır lar. Al lah’ın el çi si nin

tüm uya rı la rı na rağ men öğüt al ma ya rak yap tık la rı kö tü lük le re hız

kes me den de vam eder ler. Hal bu ki Al lah on la rın za rar ver mek ama -

cıy la kur du ğu her plan dan ha ber dar dır. Sa de ce on la ra bel li bir sü re

ver mek te dir. İş te Rab bi mi zin bu va adi ni bi len mü min ler de te vek -

kül ve sa bır la za lim le ri bek le yen so nu göz ler ler. Ayet ler de şöy le buy -

rul mak ta dır:

Ben, on la ra sü re ta nı yo rum. El bet te be nim dü ze nim (ce za lan -

dır mam) sa pa sağ lam dır. (Ka lem Su re si, 45)

Doğ ru su on lar, hi le li bir dü zen plan la yıp ku ru yor lar; Ben de bir
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dü zen ku rup ha zır lı yo rum. Sen ka fir le re bir müh let ver, az bir

sü re ta nı. (Ta rık Su re si, 15-17)

İn kar eden ler, ka çıp-kur tul duk la rı nı san ma sın lar; ger çek şu ki,

on lar (Bi zi) aciz bı ra ka maz lar. (En fal Su re si, 59)

Ge mi yi ya pı yor du. Kav mi nin ile ri ge len le ri ken di si ne her uğ ra -

dı ğın da O'nun la alay edi yor du. O: "Eğer bi zim le alay eder se niz,

alay et ti ği niz gi bi biz de siz ler le alay ede ce ğiz" de di. "Ar tık, iler -

de bi le cek si niz. Aşa ğı la tı cı azab ki me ge le cek ve sü rek li azab ki -

min üs tü ne çö ke cek." (Hud Su re si, 38-39)

An dol sun, sen den ön ce ki el çi ler le de alay edil di, bu nun üze ri ne

Ben de o in ka ra sa pan la ra bir sü re ta nı dım, son ra on la rı (kıs -

kıv rak) ya ka la yı ver dim. İş te na sıl dı so nuç lan dır ma? (Rad Su -

re si, 32)

Al lah’ın Ku ran'da ke sin ola rak va at et ti ği gi bi mü min le re ku ru -

lan tüm tu zak lar bo zul ma ya mah kum dur. Al lah'ın bu ger çe ği müj -

de le di ği ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Ona bir dü zen (tu zak) kur mak is te di ler, fa kat Biz on la rı da ha

çok hüs ra na uğ ra yan lar kıl dık. (En bi ya Su re si, 70)

Kim iz ze ti is ti yor sa, ar tık bü tün iz zet Al lah'ın dır. Gü zel söz O'na

yük se lir, sa lih amel de onu yük sel tir. Kö tü lük le ri ta sar la yıp dü -

zen le yen ler ise; on lar için şid det li bir azap var dır. On la rın ta -

sar la dık la rı 'bo şa çı kıp bo zu lur'. (Fa tır Su re si, 10)

Yok sa hi le li-bir dü zen mi kur mak is ti yor lar? Fa kat (asıl) o in kar

eden ler hi le li-dü ze ne dü şe cek olan lar dır. (Tur Su re si, 42)
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RE SU LÜN VE MÜ MİN LE RİN
SAL DI RI LA RA KAR ŞI 

TA VIR LA RI

Kuşkusuz Resule ve müminlere karşı yapılan saldırılar, iman et-

meyen insanları yıldırıp korkutacak kadar ciddi saldırılardır. Örne-

ğin Firavun, önce kendi tarafında olup da, Hz. Musa (as)'ın Allah'ın

lütfuyla gösterdiği mucizeler sonucunda Hz. Musa (as)'a iman eden

kişileri şöyle tehdit etmiştir:

(Fi ra vun) De di ki: "Ben si ze izin ver me den ön ce O'na inan dı nız

öy le mi? Şüp he siz o, si ze bü yü yü öğ re ten bü yü ğü nüz dür. O hal -

de ben de si zin el le ri ni zi ve ayak la rı nı zı çap raz ola rak ke se ce -

ğim ve si zi hur ma dal la rın da sal lan dı ra ca ğım. Siz de el bet te,

han gi mi zin aza bı da ha şid det liy miş ve da ha sü rek liy miş öğ ren -

miş ola cak sı nız." (Ta ha Su re si, 71)

Elbette bu, iman etmeyen ya da imanı zayıf olan ço ğu in san için

ol duk ça cay dı rı cı bir teh dit tir. An cak iman eden bu ki şi ler, Fi ra -

vun'un bu teh di din den ke sin lik le et ki len me miş ler dir. Bu du rum

ayet ler de şöy le ha ber ve ril mek te dir:
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"De di ler ki: "Bi ze ge len apa çık de lil le re ve bi zi ya ra ta na se ni as -

la 'ter cih edip-seç me yiz." Ney de hük mü nü yü rü te bi le cek sen,

dur mak sı zın hük mü nü yü rüt; sen, yal nız ca bu dün ya ha ya tın da

hük mü nü yü rü te bi lir sin. Ger çek ten biz Rab bi mi ze iman et tik;

gü nah la rı mı zı ve si hir do la yı sıy la bi zi ken di si ne kar şı zor la ya -

rak-sü rük le di ğin (su çu mu zu) ba ğış la sın. Al lah, da ha ha yır lı dır

ve da ha sü rek li dir." (Ta ha Su re si, 72-73)

Gö rül dü ğü gi bi mü min ler Al lah'a olan te vek kül le rin den do la yı,

in kar cı la rın teh dit le ri ne kar şı son de re ce ce sur, son de re ce gü ven li

bir ta vır ser gi le mek te dir ler. Re sul le rin ve mü min le rin bu özel li ği ni

ha ber ve ren ayet ler den ba zı la rı da şun lar dır:

"Kav mi nin ön de ge len le rin den bü yük lük tas la yan lar (müs tek -

bir ler) de di ler ki: "Ey Şu ayb, se ni ve se nin le bir lik te iman eden -

le ri ya ül ke miz den sü rüp-çı ka ra ca ğız ve ya mut la ka bi zim di ni -

mi ze ge ri dö ne cek si niz." (Şu ayb:) "Biz is te me sek de mi?" de di.

"Al lah bi zi on dan kur tar dık tan son ra, bi zim tek rar si zin di ni -

ni ze dön me miz Al lah'a kar şı ya lan ye re if ti ra düz me miz olur.

Rab bi miz olan Al lah'ın di le me si dı şın da, ona ge ri dön me miz

bi zim için ola cak iş de ğil dir. Rab bi miz, ilim ba kı mın dan her -

şe yi ku şat mış tır. Biz Al lah'a te vek kül et tik. 'Rab bi miz, bi zim le

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

le rin' en ha yır lı sı sın." (Araf Su re si, 88-89)

"On la ra Nuh'un ha be ri ni oku. Ha ni kav mi ne de miş ti ki: "Ey

kav mim, be nim ma ka mım ve Al lah'ın ayet le riy le ha tır lat ma la -

rım eğer si ze ağır ge li yor sa ben, şüp he siz Al lah'a te vek kül et mi -

şim. Ar tık siz or tak la rı nız la top la nıp ya pa ca ğı nız işi ka ra ra bağ -

la yın da işi niz si ze ör tü lü kal ma sın (ve ya ta sa ko nu su ol ma sın),

son ra hak kım da ki hük mü nü zü -ba na sü re ta nı mak sı zın- ve rin."

(Yu nus Su re si, 71)
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Ni te kim Ku ran'da Re sul le re in kar cı la ra kar şı son de re ce ka rar lı

ve gü ven li ol ma la rı em re dil miş tir. Ayet ler de şöy le buy rul mak ta dır:

"İman et me yen le re de ki: "Ya pa bi le ce ği ni zi ya pın; el bet te biz de

ya pa ca ğız." (Hud Su re si, 121)

Re su lün in kar cı lar dan kor kup-çe kin me si as la söz  ko nu su ola maz.

Çün kü Re sul ler Ku ran'da ha ber ve ril di ği üze re, "... Al lah'ın Ri sa le -

ti ni teb liğ eden ler, O'ndan iç le ri tit re ye rek-kor kan lar ve Al lah'ın

dı şın da hiç kim se den kork ma yan lar dır." (Ah zap Su re si, 39)

Re su lün ve mü min le rin in kar cı la ra kar şı bu den li ka rar lı ve ce -

sur dav ran ma la rı nın ne de ni, olay la rın iç yü zü nü ve sır rı nı kav ra ya -

bil me le ri dir. Bu sır, hiç bir şe yin ve hiç bir kim se nin ken di si ne

be lir le nen ka de rin dı şı na çı ka ma ya ca ğı ger çe ği dir. İn kar eden ler

kuş ku suz bu me ta fi zik ger çek ten ha ber siz dir ler ve mü min le re di le -

dik le ri ni ya pa bi le cek le ri ni zan ne der ler. Oy sa mü min ler bil mek te -

dir ler ki, hiç kim se Al lah'ın iz ni dı şın da hiç bir şey ya pa maz.

Her ke sin ka de ri ni be lir le yen, ne ka dar ya şa ya ca ğı nı, ne re de na sıl

öle ce ği ni tes pit eden Al lah'tır. Do la yı sıy la in kar eden le rin mü min -

le re kur duk la rı tu zak lar, dü zen le dik le ri sal dı rı ve if ti ra lar, Al lah'ın

bil gi si ve iz ni dı şın da ger çek le şe mez. Bu ne den le de, mü min le rin

bu sal dı rı lar dan kork ma la rı nı, çe kin me le ri ni ge rek ti re cek bir du -

rum yok tur. Ku ran'da ha ber ve ri len; "Siz doğ ru yo la eri şir se niz, sa -

pan si ze za rar ve re mez" (Ma ide Su re si, 105); "Al lah, ka fir le re

mü min le rin aley hin de ke sin lik le yol ver mez" (Ni sa Su re si, 141) ve

"Eğer siz sab re der ve sa kı nır sa nız, on la rın 'hi le li dü zen le ri' si ze

hiç bir za rar ve re mez. Şüp he siz, Al lah, yap mak ta ol duk la rı nı ku -

şa tan dır" (Al-i İm ran Su re si, 120) ayet le ri, bu ko nu yu açık la mak -

ta dır.
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An cak bu, mü min le rin hiç bir sı kın tıy la kar şı laş ma ya cak la rı an -

la mı na gel mez. Al lah, in kar eden le rin sal dı rı la rı ara cı lı ğıy la mü -

min le ri de ne ye cek ve on la rı ol gun laş tı ra cak tır. Ku ran'da ki, "Al lah,

hiç kim se ye güç ye ti re ce ğin den baş ka sı nı yük le mez" (Ba ka ra Su -

re si, 286) hük mü ge re ği, mü min ler "güç ye ti re bi le cek le ri" zor luk lar -

da ki im ti han lar la de ne nir ler. Bir Ku ran aye tin de bu ger çek şöy le

açık la nır:

"An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça mal lar dan,

can lar dan ve ürün ler den ek silt mek le im ti han ede ce ğiz. Sa bır

gös te ren le ri müj de le." (Ba ka ra Su re si, 155)

Kı sa ca sı, Re sul ve onun la bir lik te iman eden ler için, in kar eden -

le rin tüm bas kı, if ti ra ve sal dı rı la rı, ger çek te Al lah'ın bir im ti ha nı -

dır. Bu ne den le kar şı laş tık la rı olay lar da son de re ce ka rar lı, gü ven li

ve sa bır lı bir ta vır or ta ya ko yar, as la pa ni ğe ya da kor ku ya ka pıl maz -

lar. Mü min le rin bu tav rı da Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

"On lar, ken di le ri ne in san lar: "Si ze kar şı in san lar top la(n)dı lar,

ar tık on lar dan kor kun" de dik le ri hal de iman la rı ar tan lar ve:

"Al lah bi ze ye ter, O ne gü zel ve kil dir" di yen ler dir." (Al-i İm ran

Su re si, 173) 

Ancak burada bir konuya dikkat etmekte fayda vardır: Resulün

ve müminlerin önde gelenlerin saldırılarına sabretmeleri, hiçbir ted-

bir almadan durup bekledikleri anlamına gelmez. Tam aksine Re-

sulün en önemli özelliklerinden biri de, inkar edenlerin kendisine

kurduğu tuzakları en akılcı ve en güzel şekilde bozması ve karşılı-

ğında inkar edenlere tuzak kurarak onları yenilgiye uğratmasıdır.

Zira Allah'ın elçileri son derece akıllı, ileri görüşlü, tedbirli ve çok

sağlam planlar hazırlayabilen çok üstün, ilim sahibi insanlardır.

93

Adnan Oktar (Harun Yahya)



İnkar edenlere karşı yürüttükleri mücadelede de hep üstün gelmiş-

lerdir. İlerleyen sayfalarda Kuran'da haber verilmiş olan, Resullerin

inkarcılara karşı kurduğu hayırlı ve hikmetli planlardan ve yöntem-

lerden bahsedeceğiz.

Re sul le rin İn kar Eden ler le 
Mü ca de le Yön tem le ri
Al lah Re su lün ve mü min le rin yar dım cı sı dır. On la rı güç len di rir,

yar dı mıy la des tek ler. Özel lik le Re sul, Al lah'ın özel des te ği ne maz -

har olur. Ku ran'da, ço ğu Re su le, Al lah'ın "ilim", "hik met" ve "an la -

tım çar pı cı lı ğı", "isa bet li ka rar ver me", "ol gun luk" gi bi özel

ye te nek ler ver di ği bil di ril miş tir. Bu nun ya nın da Al lah Re sul le re çok

bü yük bir "mülk" (mad di ser vet, güç ve ih ti şam) da ver miş tir.

Ör ne ğin İs ra ilo ğul la rı'na li der ola rak se çi len Hz. Ta lut'a, "bil gi"

"be de ni güç" ve "mülk" ve ril miş tir. Ba ka ra Su re si'nde ki ayet şöy le dir:

"On la ra pey gam ber le ri de di ki: "Al lah si ze Ta lut'u (me lik ola -

rak) gön der di." On lar: "Biz hü küm dar lı ğa, ona gö re da ha çok

hak sa hi biy ken ve ona bir mal (ser vet) bol lu ğu ve ril me miş ken,

na sıl bi zi (yö net mek üze re) hü küm dar lık (mülk) onun ola bi -

lir?" de di ler. O (şöy le) de miş ti: "Doğ ru su Al lah si ze onu seç ti ve

onun bil gi ve be de nî gü cü nü art tır dı. Al lah, ki me di ler se mül -

kü nü ve rir; Al lah (rah me ti ve gü cü) ge niş olan dır, bi len dir." (Ba -

ka ra Su re si, 247)

Ay nı şe kil de ayet ler de Hz. İb ra him (as) ve onun so yu nun da

"hik met" ve "mülk" ile des tek len di ği şöy le ha ber ve ril miş tir:

"Yok sa on lar, Al lah'ın Ken di faz lın dan in san la ra ver dik le ri ni mi

kıs ka nı yor lar? Doğ ru su Biz, İb ra him ai le si ne Ki ta bı ve hik me ti

ver dik; on la ra bü yük bir mülk de ver dik." (Ni sa Su re si, 54)
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Hz. Yu suf (as) da ben zer bi çim de des tek len miş tir. Ku ran'da, "er -

gin lik ça ğı na eri şin ce" Hz. Yu suf (as)'a "hü küm ve ilim" (Yu suf Su -

re si, 22) ve ril di ği bil di ri lir. Da ha son ra Hz. Yu suf (as)’ın şöyle dua

ettiği haber verilir:

... "Rab bim, Sen ba na mülk ten (bir pay ve onu yö net me im ka -

nı nı) ver din, söz le rin yo ru mun dan (bir bil gi) öğ ret tin." (Yu suf

Su re si, 101)

Ay nı şe kil de Hz. Da vud (as)'a da "mülk ve hik met" (Ba ka ra Su -

re si, 251) ve ril miş tir. Bir baş ka ayet te ise şöy le buy ru lur: 

"Onun (Da vud'un) mül kü nü güç len dir miş tik. Ona hik met ve

an la tım çar pı cı lı ğı nı ver miş tik." (Sad Su re si, 20)

Re sul, Al lah'ın ken di si ne ver di ği tüm bu des tek le bir lik te, in kar -

cı la rın ön de ge len le ri ne kar şı fik ri mü ca de le ye gi ri şir. Al lah'ın gös -

ter di ği yol da, O'nun gös ter di ği yön tem le re gö re yü rü tü len bir

mü ca de le dir bu.

Ni te kim akıl ve fe ra set sa hi bi Re sul ler in kar eden le re kar şı yü -

rüt tük le ri fik ri mü ca de le de hep üs tün gel miş ler, in kar eden ler hiç -

bir za man bu güç lü ve sağ lam fik re kar şı bir açık la ma ge ti re me miş,

hep mağ lup ol muş lar dır. Çün kü Re sul ler hak ile gel miş ler ve ba tı la

kar şı da ima üs tün ol muş lar dır.

Re su lün in kar cıla rı 'hor ve aşağılık' kıl ma sı
Re su lün in kar cı la rın ön de ge len le ri ne kar şı yü rüt tü ğü mü ca de le,

ger çek te Al lah'ın in kar cı la ra tat tır dı ğı "dün ya aza bı"nın bir par ça -

sı dır. Al lah'ın dün ya da ver di ği aza bın en önem li aşa ma la rın dan bi -

ri ise, in kar cı la rın "hor ve aşa ğı lık" kı lın ma sı dır. Tüm ha yat la rı nı

baş ka in san la ra gös te riş yap mak, on lar dan tak dir top la mak için sür -

dü ren in kar cı lar için, bu son de re ce bü yük bir azap tır. Ku ran'da,

"dün ya aza bı"nın bu "hor ve aşa ğı kı lın ma" özel li ği şöy le bil di ri lir:
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"On lar dan ön ce ki ler de ya lan la dı; böy le ce azap on la ra hiç şu -

urun da ol ma dık la rı bir yer den ge lip-çat tı. Ar tık Al lah, on la ra

dün ya ha ya tın da 'hor lu ğu ve aşa ğı lan ma yı' tad dır dı. Eğer bil -

miş ol sa lar dı, ahi re tin aza bı ger çek ten da ha bü yük tür." (Zü mer

Su re si, 25-26)

Allah, "hor ve aşağılık kılıcı" sıfatını müminlerin ve özellikle de

Resulün vesilesiyle gösterir. Tevbe Suresi'nde bu konu şöyle bildirilir:

"On lar la çar pı şı nız. Al lah, on la rı si zin el le ri niz le azab lan dır sın,

hor ve aşa ğı lık kıl sın ve on la ra kar şı si ze za fer ver sin, mü min ler

top lu lu ğu nun göğ sü nü şi fa ya ka vuş tur sun. Ve kalb le rin de ki öf -

ke yi gi der sin. Al lah di le di ği nin tev be si ni ka bul eder. Al lah bi -

len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (Tev be Su re si, 14-15)

"İnkarcıları hor ve aşağılık kılma" görevini, Hz. Süleyman (as) da

üstlenmiştir. İsrailoğulları'na Resul olarak yollanan Hz. Süleyman

(as), inkarcı kavme yolladığı mesajında şöyle der:

"... Biz on la ra öy le or du lar la ge li riz ki, on la rın kar şı koy ma la rı

müm kün de ğil ve Biz on la rı or dan hor lan mış-aşa ğı lan mış ve

kü çük dü şü rül müş ler ola rak sü rüp çı ka rı rız." (Neml Su re si, 37)

Do la yı sıy la "in kar cı la rın ön de ge len le ri nin hor ve aşa ğı lık kı lın -

ma sı" Re sul le rin mü ca de le le ri nin önem li bir par ça sı dır. Pe ki bu na -

sıl ya pı la cak tır?

Çoğu kez, inkarcı önde gelenlerin gerçek yüzünün ortaya çıka-

rılması, "hor ve aşağılık" kılınmaları için yeterli olur. Çünkü önde

gelenlerin büyük kısmı, inkarda ve sapıklıkta en uç aşamaya varmış

kimselerdir. Son derece dejenere bir yaşantıları vardır. Sapkınlık,

sahtekarlık ve benzeri bozulmalar tarih boyunca önde gelenlerin

büyük kısmının başlıca özelliklerinden biri olmuştur. Buna karşın

söz konusu kimseler bu dejenere yapılarını toplumun genelinden
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gizlerler. Bunların ortaya çıkarılması, önde gelenlerin "hor ve aşa-

ğılık" kılınmasının yollarından biridir.

İman eden ler, in kar cı la rın ön de ge len le ri için bü yük bir kor ku

kay na ğı dır. Re su lün ve mü min le rin gü cü, ak lı, ka rar lı lı ğı, in kar cı -

la rın kal bi ne kor ku sa lar. Ku ran'da, bu du rum şöy le ifa de edi lir: 

"Her hal de iç le rin de 'deh şet ve yıl gın lık uyan dır ma ba kı mın dan'

siz, Al lah'tan da ha çe tin si niz. Bu, şüp he siz on la rın 'de rin bir kav -

ra yı şa sa hip ol ma ma la rı' do la yı sıy la böy le dir." (Haşr Su re si, 13)

Al lah baş ka bir ayet te de, in kar cı la rın kor ku için de ola cak la rı nı

şöy le bil dir miş tir:

"Ken di si hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği şe yi Al lah'a or tak

koş tuk la rın dan do la yı küf re den le rin kalp le ri ne kor ku sa la ca ğız.

On la rın ba rın ma yer le ri ateş tir. Za lim le rin ko nak la ma ye ri ne

kö tü dür." (Al-i İm ran Su re si, 151)

Ku ran'da ha ber ve ri len tüm Re sul ler in kar cı la ra kar şı yü rüt tük -

le ri fik ri mü ca de le de da ima üs tün gel miş ler dir. Re sul le rin teb li ği ni

din le me yen, uya rı la rı nı dik ka te al ma yan her ka vim so nun da he lak

edil miş, Al lah'ın el çi le ri ne kar şı plan la dık la rı her kö tü lük bo şa çık -

mış tır.

Re su lün in kar eden le rin tu zak la rı nı boz ma sı
Ku ran'da ki pek çok ayet te in kar eden le rin tu zak la rı nın bo şa çık -

tı ğı bil di ril mek te ve da ha da önem li si, in kar eden le rin tu za ğı na kar -

şı lık, Al lah'ın in kar eden le re tu zak ("dü zen") kur du ğu da ha ber

ve ril mek te dir. 

Al-i İm ran Su re si'nin 54. aye tin de, "On lar (inan ma yan lar) bir

dü zen kur du lar. Al lah da (bu na kar şı lık) bir dü zen kur du. Al lah,

dü zen ku ru cu la rın en ha yır lı sı dır" şek lin de buy ru lur. En fal Su re -

97

Adnan Oktar (Harun Yahya)



si'nde ise, in kar eden le rin Re su le kur duk la rı tu za ğa kar şı lık, Al lah'ın

da in kar eden le re tu zak kur du ğu şöy le bil di ri lir:

"Ha ni o in kar eden ler, se ni tu tuk la mak ya da öl dür mek ve ya

sür gün et mek ama cıy la, tu zak ku ru yor lar dı. On lar bu tu za ğı ta -

sar lı yor lar ken, Al lah da bir dü zen (bir kar şı lık) ku ru yor du.

Al lah, dü zen ku ru cu la rın (tu zak la rı na kar şı lık ve ren le rin) ha -

yır lı sı dır." (En fal Su re si, 30)

Za ten Al lah'ın isim le rin den bi ri de, "Ma kir", ya ni "tu zak ku -

ran"dır. Baş ka ayet ler de de Al lah'ın bu sı fa tı şöy le bil di ri lir:

"Ger çek şu ki, on lar hi le li-dü zen ler kur du lar. Oy sa on la rın dü -

zen le ri, dağ la rı yer le rin den oy na ta cak da ol sa, Al lah Ka tın da

on la ra ha zır lan mış dü zen (kö tü bir kar şı lık) var dır." (İb ra him

Su re si, 46)

"On lar hi le li bir dü zen kur du. Biz de (on la rın hi le si ne kar şı) on -

la rın far kın da ol ma dı ğı bir dü zen kur duk." (Neml Su re si, 50)

Burada önemli bir husus vardır: Allah'ın bu "düzen kurma" sıfatı

da, az önce değindiğimiz "hor ve aşağılık kılma" sıfatı gibi, mümin-

lerde ve özellikle de Resulde tecelli eder. Allah, çoğu kez, küfrün tu-

zaklarına karşılık Resulün vesilesiyle tuzak kurar. 

Kuran'da bu konuyla ilgili verilen örneklerden biri de Yusuf Pey-

gamberin yaşamıdır. Hz. Yusuf (as)'ın inkarcı karakterli kardeşleri

kendisine karşı "hileli-düzen" (Yusuf Suresi, 102) kurarak küçük

yaşta iken Yusuf Peygamberi kuyuya atmışlardır. Ancak Hz. Yusuf

(as) Allah'ın dilemesiyle bu tuzaktan kurtulmuş ve onların bu tuza-

ğına karşılık, Mısır'ın hazinelerinin başına geçtiğinde onlara bir

tuzak kurmuştur. Ayetlerde bu olaylar şöyle haber verilir:

"Er zak yük le ri ni ken di le ri ne ha zır la yın ca da, su ka bı nı kar de şi -

nin yü kü içi ne bı rak tı, son ra bir mü na di (şöy le) ses len di: "Ey ka -
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fi le, siz ler ger çek ten hır sız sı nız." On la ra doğ ru yö ne le rek: "Ne yi

kay bet ti niz?" de di ler. De di ler ki: "Hü küm da rın su ta sı nı kay bet -

tik, kim onu (bu lup) ge ti rir se, (ona ar ma ğan ola rak) bir de ve yü -

kü var dır. Ben de bu na ke fi lim." "Al lah adı na, hay ret" de di ler.

"Siz de bil miş si niz ki, biz (bu) ye re boz gun cu luk çı kar mak ama -

cıy la gel me dik ve biz hır sız de ği liz." "Öy ley se" de di ler. "Eğer ya -

lan söy lü yor sa nız (bu nun) ce za sı ne dir?" De di ler ki: "Bu nun ce -

za sı, (su ta sı) yü kün de bu lu na nın ken di si dir. İş te Biz zul me den le ri

böy le ce za lan dı rı rız." Böy le ce (Yu suf) kar de şi nin ka bın dan ön ce

on la rın kab la rı nı (yok la ma ya) baş la dı, son ra onu kar de şi nin ka -

bın dan çı kar dı. İş te Biz Yu suf için böy le bir plan dü zen le dik.

(Yok sa) Hü küm da rın di nin de (yü rür lük te ki ka nu na gö re) kar -

de şi ni (ya nın da) alı ko ya maz dı. An cak Al lah'ın di le me si baş ka.

Biz di le di ği mi zi de re ce ler le yük sel ti riz. Ve her bil gi sa hi bi nin üs -

tün de da ha iyi bir bi len var dır." (Yu suf Su re si, 70-76)

Ku ran'da bil di ri len bir baş ka tu zak ör ne ği de Hz. İbrahim (as)'ın

kav mi nin tap tı ğı put la rı kır ma sı dır. Bu ola yı ha ber ve ren ayet ler şöy -

le dir:

"An dol sun, bun dan ön ce İb ra him'e rüş dü nü ver miş tik ve Biz

onu (doğ ru yu seç me ye te ne ğin de ol du ğu nu) bi len ler dik. Ha ni

ba ba sı na ve kav mi ne de miş ti ki: "Si zin, kar şı la rın da bel bü küp

eğil mek te ol du ğu nuz bu tem si li hey kel ler ne dir? "Biz ata la rı mı -

zı bun la ra ta pı yor bul duk" de di ler. De di ki: "An dol sun, siz ve

ata la rı nız apa çık bir sa pık lık için de si niz." 'Sen bi ze ger çe ği mi

ge tir din, yok sa (bi zim le) oyun oy na yan lar dan mı sın?" "Ha yır"

de di. "Si zin Rab bi niz gök le rin ve ye rin Rab bi dir, on la rı Ken di si

ya rat mış tır ve ben de bu na şe ha det eden ler de nim." "An dol sun

Al lah'a, siz ler ar ka nı zı dö nüp git tik ten son ra, ben si zin put la rı -
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nı za mu hak kak bir tu zak ku ra ca ğım." Böy le ce o, yal nız ca bü -

yük le ri ha riç ol mak üze re on la rı pa ram par ça et ti; bel ki ona baş -

vu rur lar di ye. "Bi zim ilah la rı mı za bu nu kim yap tı? Şüp he siz o,

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

cin bun la rı di li ne do la dı ğı nı işit tik" de di ler. De di ler ki: "Öy -

ley se, onu in san la rın gö zü önü ne ge ti rin ki ona (na sıl bir ce za

ve re ce ği mi ze) şa hid ol sun lar." De di ler ki: "Ey İb ra him, bu nu

ilah la rı mı za sen mi yap tın?" "Ha yır" de di. "Bu yap mış tır, bu on -

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

Bu nun üze ri ne ken di vic dan la rı na baş vur du lar da; "Ger çek şu

ki, za lim olan lar siz ler si niz (bi ziz)" de di ler. Son ra, yi ne te pe le ri

üs tü ne ters dön dü ler: "An dol sun, bun la rın ko nu şa ma ya cak la rı -

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

le re ya ra rı ol ma yan ve za ra rı do kun ma yan şey le re mi ta pı yor -

su nuz? Yuh si ze ve Al lah'tan baş ka tap tık la rı nı za. Siz yi ne de

akıl lan ma ya cak mı sı nız?" (En bi ya Su re si, 51-67)

Re sul ve "Ata lar Di ni" Tem sil ci le ri nin 
Mü ca de le si
Şim di ye ka dar hep Re sul ile kav min ön de ge len in kar cı la rı ara -

sın da ki mü ca de le ye de ğin dik. Oy sa Re su le ve onun la bir lik te iman

eden le re düş man lık gös te ren ler yal nız ca kav min ön de ge len in kar -

cı la rı de ğil dir. Baş ka grup lar da ben zer ya da fark lı ne den ler den do -

la yı Re su le kar şı ha re ke te ge çer ler. Ay rı ca "ön de ge len ler"i de tek bir

bü tün ola rak dü şün mek doğ ru ol maz; bu ke si min için de de fark lı

özel lik le ri olan grup lar var dır. İler le yen say fa lar da Ku ran'da ta rif

edi len bu grup la rı in ce le ye ce ğiz.
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Bu grupların en önemlilerinden birisi, Resulün getirdiği hak dine

karşı, içinde pek çok sapkın öğenin yer aldığı "atalarının batıl dini"ni

savunan gruptur. 

Önceki sayfalarda cahiliye toplumundan söz ederken, bu toplu-

mun din ahlakının özünden uzaklaştığını ve Allah'ın apaçık olan

varlığını göz ardı ettiğini söylemiştik. Kuran'da anlatılan cahiliye

toplumlarının hemen hepsinin birtakım dini inançları vardır. Bu

cahiliye dinleri kimi zaman hak dine şekil yönünden benziyor da

olabilir. Ancak bu "din"lerin özü, hak dinin özünden çok farklıdır.

Hak din, Allah'ı bilip-tanımak ve yalnızca O'na kulluk etmek,

O'ndan başka hiçbir şeye bağlanmamak, Allah'ın Resulünün izinden

gitmek üzerine kuruludur. Oysa cahiliye toplumundaki din kav-

ramı, daha çok atalara olan anlamsız bir bağlılık ve onlardan kalma

batıl gelenekleri devam ettirme isteği üstüne kuruludur. Belki cahi-

liye dininde Allah'ın adı sıklıkla kullanılır, ancak bu bir aldatmaca-

dır; bu dinde gerçek bir iman ve Allah korkusu yoktur. Kuran'da,

bu durum şöyle anlatılır:

"De ki: "Eğer bi li yor sa nız (söy le yin:) Yer yü zü ve onun için de

olan lar ki min dir?" "Al lah'ın dır" di ye cek ler. De ki: "Yi ne de öğüt

alıp-dü şün me ye cek mi si niz?" De ki: "Ye di gö ğün Rab bi ve bü -

yük Arş'ın Rab bi kim dir?" "Al lah'ın dır" di ye cek ler. De ki: "Yi ne

de sa kın ma ya cak mı sı nız?" De ki: "Eğer bi li yor sa nız (söy le yin:)

Her şe yin me le ku tu (mülk ve yö ne ti mi) ki min elin de dir? Ki O,

ko ru yup kol lu yor ken ken di si ko run mu yor." "Al lah'ın dır" di ye -

cek ler. De ki: "Öy ley se na sıl olu yor da böy le bü yü le ni yor su nuz?"

Ha yır, Biz on la ra hak kı ge tir dik, an cak on lar ger çek ten ya lan cı -

dır lar." (Mü mi nun Su re si, 84-90)
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Ayet ler de ta rif edi len ki şi le rin du ru mu son de re ce ib ret ve ri ci -

dir: Bu ki şi ler ken di le ri ne so ru lan tüm so ru la ra doğ ru ce vap ver -

mek te (ya ni Al lah'ın her şe yin Ya ra tı cı sı ol du ğu nu tas dik

et mek te)dir ler. An cak dav ra nış la rı bu söz le ri ne uy gun de ğil dir. Bu

ne den le ken di le ri ne, "dü şün me ye cek mi si niz?" "sa kın ma ya cak mı -

sı nız?" "na sıl olu yor da bü yü le ni yor su nuz?" gi bi so ru lar so ru la rak,

ha tır lat ma ya pıl mak ta ve için de bu lun duk la rı du rum dan kur tul ma -

la rı için uya rıl mak ta dır lar. Bu nun ne de ni ise, so ru la ra ce vap ve ren

ki şi le rin ger çek te ver dik le ri ce vap la rın an la mı nı kav ra mı yor oluş -

la rı dır. 

Pe ki aca ba bu ga rip du ru mun se be bi ne dir?

Sebep gayet açıktır: Söz konusu kişiler hak dinin değil, cahiliye

dininin üyeleridir. Bu batıl dinin özelliği ise, Allah'a samimi iman,

gönülden Allah korkusu, Allah'ın rızasının herşeyden üstün tutul-

ması üzerine kurulu bir inanç olmayışıdır. Bu dinin temelinde, ata-

lardan gelen birtakım batıl inanç ve değerlerin gelenek biçiminde

korunması yatar. Üstteki ayetlerde tarif edilen kişiler, atalar dininde

yer alan Allah inancını taşıyan, fakat gerçekte Allah'ın varlığını ve

vasıflarını kesinlikle kavramamış olan kişilerdir. 

Bu arada, atalar dini pek çok sapkın öğe de taşır. Bu batıl din,

hak dinin tek kaynağı olan vahiyden tamamen kopmuş ve birtakım

hurafeleri kendine kaynak edinmiştir. Bu nedenle Allah inancından,

ahlak anlayışına kadar pek çok konuda sapkın hükümleri vardır. Ve

bundan dolayı da, Resul ve onunla birlikte iman edenler ataların

batıl dinine karşı çıkar ve toplumu gerçek dine, Allah'ın insanlar

için "seçip-beğendiği" hak dine davet ederler. An cak ço ğu kez in -

san lar ata la rı nın di ni ne bağ lı kal mak ta di re tir ler. On la rın bu du -

rum la rı bir ayet te şöy le ha ber ve ril miş tir:
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"On la ra: "Al lah'ın in dir di ği ne ve el çi ye ge lin" de nil di ğin de, "Ata -

la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şey bi ze ye ter" der ler. (Pe ki,) Ya

ata la rı bir şey bil mi yor ve hi da ye te er mi yor idi ler se?" (Ma ide

Su re si, 104)

Ön de ge len ler ara sın da da ataların batıl di ni ne bağ lı kal ma eği -

li mi yay gın dır. Ku ran'da bu nun de ğiş mez bir ku ral ol du ğu şöy le ha -

ber ve ril miş tir:

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

gön der miş ol ma ya lım, mut la ka onun 're fah için de şı ma rıp azan

ön de ge len le ri' (şöy le) de miş ler dir: "Ger çek ten biz, ata la rı mı zı

bir üm met (din) üze rin de bul duk ve doğ ru su biz, on la rın iz le -

ri ne (eser le ri ne) uy muş kim se le riz."

(O pey gam ber ler den her bi ri de şöy le) De miş tir: "Ben si ze ata -

la rı nı zı üs tün de bul du ğu nuz şey den da ha doğ ru ola nı nı ge tir -

miş ol sam da mı?" On lar da de miş ler di ki: "Doğ ru su biz, ken di -

siy le gön de ril di ği niz şe ye ka fir olan la rız." (Zuh ruf Su re si, 23-24)

Peki nedir önde gelenlerin ve daha başka kimselerin ataların batıl

dinine bu kadar bağlanmalarının nedeni? Önde gelenlerin ataların

batıl dinine bağlı olmalarının nedeni açıktır: Bu sahte din, kendi

egemenlikleri altında olan kurulu düzenin önemli bir parçasıdır. Bu

batıl dini kullanarak düzene sözde meşruiyet sağlamaktadırlar. Ay-

rıca bu sahte dinin bazı kurallarına uyarak gerektiğinde kendilerini

dindar insanlar olarak tanıtmaları ve toplumun güvenini kazanma-

ları son derece kolay olmaktadır.

Ba zı in san lar da ata la rın di ni ne için de bu lun duk la rı ta as sup ne -

de niy le bağ lı ka lır lar. Her tür lü de ği şi me kar şı çı kan, es ki olan her -

şe yin iyi ol du ğu na ina nan bu ki şi ler, in san nef si nin eği lim le rin den

bi ri olan ta as su bun (tu tu cu luk) için de bo ğul muş lar dır.
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Bazı kesimler ise söz konusu ataların batıl dini sayesinde maddi

çıkarlar sağlamaktadırlar ve bu batıl dinin terk edilmesinin de kendi

kurdukları ruhban sistemini yok edeceğini bilirler. Ku ran'da, "Ey

iman eden ler, ger çek şu ki, (Ya hu di) bil gin le rin den ve (Hı ris ti yan)

ra hip le rin den ço ğu, in san la rın mal la rı nı hak sız lık la yer ler ve

Al lah'ın yo lun dan alı ko yar lar. Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti rip de

Al lah yo lun da har ca ma yan lar... On la ra acı bir aza bı müj de le"

(Tev be Su re si, 34) aye tin de be lir til di ği üze re, sah te bir din dar lık gö -

rün tü süy le "in san la rın mal la rı nı hak sız lık la yi yen" ruh ban la rın sa -

yı sı bir hay li ka ba rık tır. 

Bu ne den le top lu mun önem li bir ke si mi, Re su lün tek lif et ti ği hak

di ne kar şı ata la rı nın di ni nin sa vu nu cu lu ğu nu yap ma ya baş lar. Hz.

Hud (as)'a "... Sen bi ze yal nız ca Al lah'a kul luk et me miz ve ata la rı -

mı zın tap mak ta ol duk la rı nı bı rak ma mız için mi gel din? Eğer ger -

çek ten doğ ru isen, bi ze va det ti ğin şe yi ge tir, ba ka lım" (Araf Su re si,

70) di yen Ad kav mi; ya da Hz. Salih (as)'a, "... Ey Sa lih, bun dan ön -

ce sen içi miz de ken di sin den (iyi lik ler ve ya rar lı lık lar) umu lan bi -

riy din. Ata la rı mı zın tap tı ğı şey le re tap mak tan sen bi zi

en gel le ye cek mi sin? Doğ ru su biz, se nin bi zi da vet et ti ğin şey den

kuş ku ve ri ci bir te red düt için de yiz" (Hud Su re si, 62) di ye bi len Se -

mud kav mi; ya da Hz. Musa (as)'a karşı kar şı "... Bu, dü züp uy du -

rul muş bir bü yü den baş ka sı de ğil dir. Biz geç miş ata la rı mız dan

bu nu işit me dik..." (Ka sas Su re si, 36) di yen Fi ra vun çev re si, hep bu

yön te mi iz le miş ler dir.

Bu ke si min en bü yük özel lik le rin den bi ri de, Re su le ve onun la

bir lik te iman eden le re kar şı sal dı rı ya ge çer ken, ken di le ri ni ger çek

bi rer din dar gi bi gös ter me ye ça lış ma la rı dır. Bu ki şi ler Al lah ve din

adı na or ta ya çı kar lar. Bu şe kil de sal dı rı ve bas kı la rı na söz de meş ru
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bir ze min oluş tur ma ya ça lı şır lar. Bu son de re ce gös ter me lik bir ta -

vır dır ve söz ko nu su ki şi le rin de ger çek te Al lah'la ve O'nun se çip

be ğen di ği din ile hiç bir il gi le ri yok tur. An cak Ku ran'da ha ber ve ri -

len bu ki şi ler, ta vır la rı nı öy le bir de re ce ye var dır mış lar dır ki, "Re -

su lü şehit etmek" gi bi ola bi le cek en bü yük su çu iş ler ken bi le "Al lah

adı na" ha re ket et tik le ri ni öne sür müş ler dir. Bu ki şi ler le il gi li ola rak

Ku ran'da şöy le ha ber ve ril mek te dir:

"An dol sun, Biz Se mud (kav mi ne de) kar deş le ri Sa lih'i: "Yal nız ca

Al lah'a kul luk edin" di ye (de mek üze re) gön der dik..." (Neml Su -

re si, 45)

(Sa lih'e) De di ler ki: "Se nin ve se nin le bir lik te olan lar yü zün den

uğur suz lu ğa uğ ra dık." De di ki: "Si zin uğur suz lu ğu nuz (ba şı nı -

za ge len ler) Al lah Ka tın da (ya zı lı)dır. Ha yır, siz de nen mek te

olan bir ka vim si niz."

Şe hir de do kuz lu bir çe te var dı, yer yü zün de boz gun çı ka rı yor lar

ve dir lik-dü zen lik bı rak mı yor lar dı. Ken di ara la rın da Al lah adı -

na and içe rek, de di ler ki: "Ge ce mut la ka ona ve ai le si ne bir bas -

kın dü zen le ye lim, son ra ve li si ne: Ai le si nin yok olu şu na biz şa -

hid ol ma dık ve ger çek ten biz ler doğ ru yu söy le yen le riz, di ye lim."

On lar hi le li bir dü zen kur du. Biz de (on la rın hi le si ne kar şı) on -

la rın far kın da ol ma dı ğı bir dü zen kur duk. Ar tık sen, on la rın

kur duk la rı hi le li-dü ze nin uğ ra dı ğı so na bir bak; Biz, on la rı ve

ka vim le ri ni top lu ca yer le bir et tik." (Neml Su re si, 47-51)

Al lah adı na or ta ya çı ka rak Al lah'a ve Re su lü ne sa vaş açan lar ara -

sın da çok önem li bir grup da ha var dır. He men her Re su lün kar şı -

laş tı ğı bu gru ba, Ku ran'da "mü na fık" adı ve ri lir.
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Re sul le rin Mü na fık lar la Mü ca de le si
Ön ce ki say fa lar da sü rek li ola rak Re sul ve mü min ler ile in kar

eden ler ara sın da ge çen mü ca de le yi ko nu edin dik. Ayet ler de ha ber

ve ril di ği üze re, in kar cı la rın or tak özel li ği, Re su le kar şı ol duk la rı nı,

onun ge tir di ği hak di ni in kar et tik le ri ni açık açık söy le me le ri ve on -

la ra kar şı da açık bir mü ca de le ye gir me le ri dir.

Oy sa Re sul ve mü min le re kar şı ey le me gi ri şen in kar cı lar, yal nız ca

söz ko nu su "açık in kar cı"lar la sı nır lı de ğil dir. Bir de mü min ler den

ya na gö zü ken, Re su le ita at et ti ği ni id dia eden "giz li in kar cı lar" var -

dır ki, Re sul ve mü min ler bun la ra kar şı da mü ca de le eder ler. Ku -

ran'da, "mü na fık" ola rak bi li nen bu iki  yüz lü ki şi ler şöy le ta rif edi lir:

"İn san lar dan öy le le ri var dır ki: 'Biz Al lah'a ve ahi ret gü nü ne

iman et tik' der ler; oy sa inan mış de ğil ler dir. (Söz de) Al lah'ı ve

iman eden le ri al da tır lar. Oy sa on lar, yal nız ca ken di le ri ni al da -

tı yor lar ve şu urun da de ğil ler. Kalp le rin de has ta lık var dır. Al lah

da has ta lık la rı nı art tır mış tır. Ya lan söy le mek te ol duk la rın dan

do la yı, on lar için acı bir azap var dır." (Ba ka ra Su re si, 8-10)

Mü na fık la rın inan ma dık la rı hal de inan mış gi bi görünmelerinin

ne de ni, ken di le ri ni mü min miş gi bi gös te re rek mü min ler den bir ta -

kım çı kar lar el de ede cek le ri ni um ma la rı dır. Mü min le rin mad di im -

kan la rı, güç ve ih ti şam la rı bu ki şi le ri et ki ler ve bun lar dan

ya rar la na bil mek için ken di le ri ni mü min gi bi gös ter me ye ka rar ve -

rir ler.

Oy sa ayet te de bil di ril di ği gi bi, mü na fık lar yal nız ca ken di le ri ni

al da tır lar, çün kü "mü min tak li di yap mak" as lın da müm kün de ğil -

dir. Ya pa bil dik le ri di nin yal nız ca ba zı şek li özel lik le ri ni tak lit et mek -

ten baş ka bir şey de ğil dir. Oy sa mü min le rin "tak lit edi le mez"

özel lik le ri var dır. Bun dan ha ber dar olan mü min ler ve özel lik le de
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Re sul mü na fık la rın iki yüz lü lü ğü nü he men fark eder ler. Al lah, Re -

su le mü na fık la rı ta nı mak için özel bir an la yış ver di ği ni ayet le rin de

şöy le ha ber ver miş tir:

"Yok sa kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar, Al lah'ın kin le ri ni hiç

(or ta ya) çı kar ma ya ca ğı nı mı san dı lar? Eğer Biz di ler sek, sa na

on la rı el bet te gös te ri riz, böy le lik le on la rı si ma la rın dan ta nır sın.

An dol sun, sen on la rı, söz le rin söy le niş tar zın dan da ta nır sın.

Al lah, amel le ri ni zi bi lir" (Mu ham med Su re si, 29-30)

Resuller münafıkların durumunu hemen açıklamayabilirler. Ne

var ki bu kişilerin iki yüzlülüğü kısa süre içinde örneğin din için fe-

dakarlık yapmaları gerektiği zaman ortaya çıkacaktır. Çünkü mü-

nafıklar şahsi menfaatlerini tatmin etmek umuduyla müminlere ve

dine yaklaşmışlardır. Ancak herhangi bir menfaatlerinin olamaya-

cağını, hatta tam tersine Allah yolunda fedakarlıkta bulunmaları ge-

rektiğini anladıklarında birden gerçek yüzlerini ortaya koyarlar. 

İşte münafığın en önemli özelliği bu aşamada ortaya çıkar: Mü-

nafık "mümin taklidi" yapmaktan vazgeçtiği bu anda, tek başına mü-

minlerden ayrılıp köşesine çekilmez. Tam aksine müminleri aynı

kendisi gibi Allah yolundan döndürmeye çalışır. Kendi düşük ak-

lınca onların şevklerini kıracak, onları şüpheye ve umutsuzluğa dü-

şürecek, Resule olan sadakatlerini zayıflatacak telkinlerle ortaya

çıkar. Fitne çıkarmaya yeltenir. Çünkü, müminlerden ayrılırken,

"onlar doğru yoldaydı, ben ise iki yüzlü bir sahtekardım; çıkarlarım

zedelenince ayrılıp-gittim" diyemez.

Ku ran'da ha ber ve ri len mü na fık la rın, "... Al lah ve Re su lü, bi ze

boş bir al da nış tan baş ka bir şey va det me miş..." (Az hab Su re si, 12),

ya da "... bun la rı (Müs lü man la rı) din le ri al dat tı..." (En fal Su re si,

49) gi bi ifa de le ri, söz ko nu su ta vır la rı nı ta rif et mek te dir. Mü min le -
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rin fark et me di ği ger çek le ri ken di le ri nin fark et ti ği ya nıl gı sı ise, Hz.

Musa (as)'ın kav mi ni sap tı rıp bu za ğı ya tap tı ran Sa mi ri'nin söy le -

di ği, "... Ben on la rın gör me dik le ri ni gör düm..." (Ta ha Su re si, 96)

sö zün de en açık bi çim de gö zük mek te dir.

Mü na fı ğın yap tı ğı bu boz gun cu luk ha re ke ti nin adı, Ku ran'da "fit -

ne" ola rak ta nım lan mak ta dır. Ve fit ne Ku ran'da ki, "... Fit ne, ka til -

den be ter dir..." (Ba ka ra Su re si, 217) hük mü ne gö re, en bü yük

suç tur. 

Az önce sözünü ettiğimiz Samiri, münafık karakterinin çok be-

lirgin bir örneğidir. Hz. Musa (as)'ın ona karşı tavrı da Resullerin

kararlılığını gösterir. Kuran'da, Samiri'nin fitnesi ve Hz. Musa (as)'ın

tavrı ayrıntılı olarak anlatılır. Buna göre, Hz. Musa (as)'ın Allah'tan

vahiy almak için tek başına Tur Dağı'na çıktığı bir sırada Samiri

kavmi içinde fitne çıkarmıştır. Bu olay ayetlerde şöyle haber veril-

miştir:

"(Al lah de di ki) Se ni kav min den 'çar ça buk ay rıl ma ya iten' ne dir

ey Mu sa?" De di ki: "On lar ar kam da izim üze rin de dir ler, hoş nut

kal man için, Sa na gel mek te ace le et tim Rab bim." De di ki: "Biz

sen den son ra kav mi ni de ne me (fit ne)den ge çir dik, Sa mi ri on -

la rı şa şır tıp-sap tır dı." Bu nun üze ri ne Mu sa, kav mi ne ol duk ça

kız gın, üz gün ola rak dön dü. De di ki: "Ey kav mim, Rab bi niz si -

ze gü zel bir va ad de bu lun ma dı mı? Si ze (ve ri len) söz (ya da sü -

re) pek uzun mu gel di? Yok sa Rab bi niz den üze ri ni ze ka çı nıl -

maz bir ga za bın in me si ni mi is te di niz de ba na ver di ği niz söz den

cay dı nız?" De di ler ki: "Biz sa na ver di ği miz söz den ken di li ği miz -

den dön me dik, an cak o kav min (Mı sır hal kı nın) süs eş ya la rın -

dan bir ta kım yük ler yük len miş tik, on la rı (ate şe) at tık, böy le ce

Sa mi ri de at tı." Böy le ce on la ra bö ğü ren bir bu za ğı hey ke li dö -

küp çı kar dı, "İş te, si zin ve ila hı nız, Mu sa'nın ila hı bu dur; fa kat
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(Mu sa) unut tu" de di ler. Onun ken di le ri ne bir söz le ce vap ver -

me di ği ni ve on la ra bir za rar ve ya fay da sağ la ma ya gü cü ol ma dı -

ğı nı gör mü yor lar mı? An dol sun, Ha run bun dan ön ce on la ra:

"Ey kav mim, ger çek ten siz bu nun la fit ne ye dü şü rül dü nüz (de -

nen di niz). Si zin asıl Rab bi niz Rah man (olan Al lah)dır; şu hal de

ba na uyun ve em ri me ita at edin" de miş ti. De miş ler di ki: "Mu sa

bi ze ge ri ge lin ce ye ka dar ona (bu za ğı ya) kar şı bel bü küp önün -

de eğil mek ten ke sin lik le ay rıl ma ya ca ğız." (Ta ha Su re si, 83-91)

(Mu sa) De di ki: "Ya se nin ama cın ne dir ey Sa mi ri?" De di ki:

"Ben on la rın gör me dik le ri ni gör düm, böy le ce el çi nin izin den

bir avuç alıp atı ver dim; böy le lik le ba na bu nu nef sim ho şa gi den

(bir şey) gös ter di." (Mu sa) De di ki: "Hay di çe kip git, ar tık se nin

ha yat ta (ha ket ti ğin ce za: "Ba na do ku nul ma sın") de yip ye rin -

men dir." Ve şüp he siz se nin için ken di sin den as la ka çı na ma ya -

ca ğın (azap do lu) bir bu luş ma za ma nı var dır. Üs tü ne ka pa nıp

bel bü ke rek önün de eğil di ğin ila hı na bir bak; biz onu mut la ka

ya ka ca ğız, son ra dar ma da ğın edip de niz de sa vu ra ca ğız." "Si zin

ila hı nız yal nız ca Al lah'tır ki, O'nun dı şın da ilah yok tur. O, ilim

ba kı mın dan her şe yi ku şat mış tır." (Ta ha Su re si, 95-98)

Gö rül dü ğü gi bi Re sul le rin mü na fık la ra kar şı ta vır la rı son de re ce

ka rar lı dır. Ni te kim Al lah Pey gam be ri miz (sav)'e şöy le em re der: 

"Ey Pey gam ber, ka fir le re ve mü na fık la ra kar şı cehd et (ça ba har -

ca) ve on la ra kar şı 'sert ve cay dı rı cı' dav ran. On la rın ba rın ma ye -

ri ce hen nem dir. Ne kö tü bir dö nüş ye ri dir o." (Tah rim Su re si, 9)

Burada unutulmaması gereken önemli bir husus vardır. Hz. Musa

(as)'ın kavminin bir kısmı son derece anlayışsız ve itaatsiz bir ka-

rakter göstermiştir. An cak ger çek mü min ler mü na fık la rın fit ne sin -

den et ki len mez  ve Re su le olan sa da kat le ri ni da ha da ar tı ra rak
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sür dü rür ler. Bu du rum da mü na fık lar top lu ola rak mü min ler den ay -

rı lır lar. An cak iç le rin de ki "in ti kam" is te ği ne de niy le da ğıl maz lar,

Re sul ve be ra be rin de ki mü min le re düş man lı ğı sür dür mek için ça -

ba har car lar. Ve il ginç tir, bu du rum da bi le iki  yüz lü ol duk la rı nı ka -

bul et mez, ken di le ri ni ger çek bi rer mü min gi bi ta nı tır lar. Bu nun en

açık ör ne ği ne Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de şa hit ola bi li riz. Hz.

Mu ham med (sav)'e kar şı fit ne çı ka ran mü na fık lar, onun ya nın dan

ay rıl dık tan son ra ye ni bir mes cid kur muş, ya ni söz de Müs lü man

gö rün me ye de vam et miş ler dir. Oy sa bu kur duk la rı mes ci din tek

ama cı, Re su le ve mü min le re kar şı düş man lık ya pa bil mek tir. Ku -

ran'da, bu ki şi le rin du ru mu şöy le açık lan mış tır:

"Za rar ver mek, in ka rı (pe kiş tir mek), mü min le rin ara sı nı ayır -

mak ve da ha ön ce Al lah'a ve el çi si ne kar şı sa va şa nı göz le mek

için mes cid edi nen ler ve: "Biz iyi lik ten baş ka bir şey is te me dik"

di ye ye min eden ler (var ya,) Al lah on la rın şüp he siz ya lan cı ol -

duk la rı na şa hid lik et mek te dir.

Sen bu nun (böy le bir mes ci din) için de hiç bir za man dur ma. Da -

ha ilk gü nün den tak va te me li üze ri ne ku ru lan mes cid, se nin bun -

da (na ma za ve di ğer iş le re) dur ma na da ha uy gun dur. On da, arın -

ma yı iç ten-ar zu la yan adam lar var dır. Al lah arı nan la rı se ver. 

Bi na sı nın te me li ni, Al lah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze ri ne ku ran

kim se mi ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me li ni gö çe cek bir ya rın

ke na rı na ku rup onun la bir lik te ken di si de ce hen nem ate şi içi ne

yu var la nan kim se mi? Al lah, zul me den bir top lu lu ğa hi da yet

ver mez.

On la rın kalp le ri par ça lan ma dık ça, kur duk la rı bi na kalp le rin de

bir şüp he ola rak sü rüp-gi de cek tir. Al lah bi len dir, hü küm ve hik -

met sa hi bi dir." (Tev be Su re si, 107-110)

110

Resullerin Mücadelesi



Ayetlerde de haber verildiği gibi, mü na fık la rın kur du ğu mes ci -

din ama cı, mü min le re za rar ver mek ve mü min le re kar şı sa va şan -

lar la iş bir li ği yap mak tır. Her ne ka dar bu mes ci di ku ran mü na fık lar,

"biz iyi lik ten baş ka bir şey is te me dik" de se ler de ger çek amaç la rı bu -

dur. İki mes ci di ayı ran en önem li fark ise, mü min le rin ki nin "tak -

va", ya ni Al lah kor ku su ve Al lah rı za sı üze ri ne ku rul muş ol ma sı dır.

He va ve mü min le re düş man lık üze ri ne ku ru lan mü na fık la rın mes -

ci di ise, ayet te ki ifa dey le, ce hen ne me yu var la na cak bir ya rın ke na -

rın da dır. Mü na fık lar ahi ret te ce hen ne min en alt ta ba ka sı na

yol la na cak lar dır.

Hz. Mehdi (as) Döneminin Münafıkları 
Tarihin En Azılı Münafıkları Olacaktır
Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as) cemaati hakkında bildir-

diği önemli bilgilerden biri, bu kutlu cemaat içinden çıkacak olan

münafıkların özellikleridir. Hadislerde haber verildiği üzere bu kim-

seler, dünya tarihinin en azgın münafıkları olacak ve vargüçleriyle

-kendi akıllarınca- Hz. Mehdi (as) ve cemaati aleyhinde mücadelede

bulunacaklardır. Ancak tarih boyunca olduğu gibi ahir zamanda da

Rabbimiz'in kanunu bir kez daha tecelli edecek ve bu sinsi kimseler

Hz. Mehdi (as)'ın büyük ilmi mücadelesine hiçbir şekilde zarar ve-

remeyeceklerdir. Allah vaadini yerine getirecek, kafirler ve müna-

fıklar istemese de nurunu tamamlayarak İslam ahlakını yeryüzüne

hakim kılacaktır. Hz. Mehdi (as) dönemindeki münafıklarla ilgili

olarak bir hadiste şöyle bildirilmiştir: 

Hz. Mehdi (as)'ın cemaati ''temiz ve bereketli bir buğdaya'' benzeyecektir.

Aralarından çıkan münafıklar da, ''bu buğdaya musallat olan asalak,

iğrenç buğday kurtları'' gibi olacaklardır.
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Esbağ bin Nebate der ki: Emirülmüminin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu:

“... Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar

kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim: Adamın birinin bir miktar

buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar, uzun bir süre sonra geri

döndüğünde onun kurtlandığını görür, onu tekrar ayıklar ve temizler

sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tek-

rar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi

tekrarlar. SONUNDA KURTLARIN HİÇ ZARAR VEREMEDİĞİ

ÇOK AZ SAĞLAM BUĞDAY KALIR. İşte siz de böylesiniz. SO-

NUNDA İÇİNİZDE FİTNELERİN ASLA ZARAR VEREMEDİĞİ

ÇOK AZ BİR GRUP KALACAKTIR.” (Aynı hadisi Ahmet bin Muham-

med bin Said de nakleder.) (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gay-

bet-i Numani, s. 246)

Hadiste Hz. Mehdi (as) cemaatinden çıkan münafıkların, “buğ-

daya musallat olan iğrenç kurtlar” gibi oldukları haber verilmiştir.

Hz. Mehdi (as) cemaati, “buğday gibi, ileride açıp serpilecek, gelişip

büyüyecek, bereket getirecek, gelecek vadeden bir nimete” benze-

tilmiştir. Münafıkların da, “buğdayı içten tahrip etmeye çalışan, kurt

gibi iğrenç ve habis varlıklar oldukları” haber verilmiştir. Hadiste,

sahibinin buğdayı temizleyeceği ama buğdayın yine kurtlanacağı;

sahibi her defasında bu işlemi tekrarladıktan sonra, en sonunda

buğdayda hiç kurt kalmayacağı anlatılmıştır. Bu bilgilere göre, buğ-

daydaki iğrenç ve asalak kurtların ayıklanıp buğdayın pislikten te-

mizlenmesi gibi; Hz. Mehdi (as) cemaati de bir süre sonra

münafıklardan temizlenip sonunda tertemiz bir toplulukla vazife-

sini yapacaktır.

112

Resullerin Mücadelesi



“Mehdi cemaati aynı zamanda 
münafık fabrikası gibidir. 
En azılı münafıklar da ordan çıkar,
en veli kişiler de oradan çıkar.”

ADNAN OKTAR: ... Mehdi (a.s.) cemaati aynı zamanda münafık fab-

rikası gibidir, en azılı münafıklar oradan çıkar, en büyük veliler de ora-

dan çıkar, inşaAllah. Hiç anlamazsın veli olduğunu, anlayamazsın.

Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında da öyleydi. Münafığın oluşması için

Hak bir cemaate ihtiyaç vardır, yani herhangi bir grup içerisinden mü-

nafık çıkmaz. Fludur o münafıklar yani ciddi bir münafık hareketi

olmaz. Çünkü ciddi bir hareket olacak ki içindeki münafık da kaale alı-

nacak bir münafık olsun. Yani, farz edelim bir mahalle camisinde bir

münafık çıktığını düşünelim. Ne yapar en fazla camide? “Bu cami yıkılır

herhalde” diyecektir veya “camiye ne gerek var” diyecektir. Yani bu

halkı fazla etkilemez. Ama Mehdi (a.s.) cemaatinin münafıkları çok azılı

oluyor. Cemaatin gücü ve etkisi ile orantılı olur münafıkların azgınlığı.

Mesela Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanındaki münafıklar çok çok

azılıydılar. En azgın münafıklar onlardır... (10 Eylül 2010, Kocaeli TV

röportajından)

Re su lün Ah lak sız lık la Mü ca de le si
Re su lün asıl gö re vi in san la rı Al lah'ın yo lu na da vet et mek,

Al lah'ın di ni ni on la ra açık la mak tır. Mü ca de le et ti ği grup lar ise, Re -

su lün çağ rı sı na düş man lık la ce vap ve ren, onu dur dur ma ya ça lı şan

grup lar dır. Re su lün mü ca de le sin de ki bir di ğer amaç ise, in san la rı
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Al lah'ın yo lun dan alı ko yan, on la rı sap kın lı ğa teş vik eden grup la rın

fikren et ki siz ha le ge ti ril me si dir. Çün kü bu tür grup lar, "on lar, hem

on dan alı ko yar lar, hem ken di le ri ka çar lar" (Enam Su re si, 26) aye -

tin de ha ber ve ril di ği gi bi, yal nız ca ken di le ri ni sap tır mak la kal maz -

lar, ay nı za man da pek çok in sa nı da sa pık lı ğa özen di rir ler.

Ör ne ğin cin sel sap kın lık la rın, fuh şun ya yıl ma sı için ça ba gös te -

ren ler, ken di le ri sap tık la rı gi bi, baş ka in san la rı da sap kın lı ğa sü rük -

le mek te dir ler. Ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

"Çir kin utan maz lık la rın (fuh şun) iman eden ler için de yay gın -

laş ma sın dan hoş la nan la ra, dün ya da ve ahi ret te acık lı bir azap

var dır. Al lah bi lir, siz ise bil mi yor su nuz." (Nur Su re si, 19)

Ahlaksızlığı yaymaya çalışanların ahirette karşılaşacakları azap,

kuşkusuz cehennemdir. Dünyada yaşayacakları azabın farklı yolları

olabilir. Allah bu kişilerin üstüne çeşitli belalar verebilir. Kuran'da

Resullerin ahlaksızlığa karşı yürüttükleri mücadeleye Hz. Lut (as)

ve kavmi örnek olarak verilmiştir. Eşcinsel olan kavmine karşı Hz.

Lut (as)'ın yaptığı uyarı ve ahlaksız kavminin Hz. Lut (as)'a cevabı

şöyledir:

"Ha ni Lut da kav mi ne şöy le de miş ti: "Siz den ön ce alem ler den

hiç kim se nin yap ma dı ğı ha ya sız-çir kin li ği mi ya pı yor su nuz?

Ger çek ten siz ka dın la rı bı ra kıp şeh vet le er kek le re yak la şı yor su -

nuz. Doğ ru su siz, öl çü yü aşan (az gın) bir ka vim si niz." Kav mi -

nin ce va bı: "Yur du nuz dan sü rüp çı ka rın bun la rı, çün kü bun lar

çok ça te miz le nen in san lar mış!" de mek ten baş ka ol ma dı." (Araf

Su re si, 80-82)

Baş ka ayet ler de ise Hz. Lut (as)'ın kav mi ne olan tep ki si ve kav -

mi nin sap kın lı ğı şöy le an la tı lır:
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"Lut (kav mi) de, gön de ri len (el çi)le ri ya lan la dı. Ha ni on la ra kar -

deş le ri Lut: "Sa kın maz mı sı nız?" de miş ti."Ger çek şu ki, ben si ze

gön de ril miş gü ve ni lir bir el çi yim. Ar tık Al lah'tan kor kup-sa kı -

nın ve ba na ita at edin. Bu na kar şı lık ben siz den bir üc ret is te mi -

yo rum; üc re tim yal nız ca alem le rin Rab bi ne ait tir." "Siz in san -

lar dan (cin sel ar zuy la) er kek le re mi gi di yor su nuz? "Rab bi ni zin

siz ler için ya rat mış bu lun du ğu eş le ri ni zi bı ra kı yor su nuz. Ha yır,

siz sı nı rı çiğ ne yen bir ka vim si niz." De di ler ki: "Ey Lut, eğer (bu

söy le dik le ri ne) bir son ver me ye cek olur san, ger çek ten (bur dan)

sü rü lüp çı ka rı lan lar dan ola cak sın." De di ki: "Ger çek ten ben, si -

zin bu yap tı ğı nı za öf ke ile kar şı olan lar da nım. Rab bim, be ni ve

ai le mi bun la rın yap tık la rın dan kur tar."

Bu nun üze ri ne onu ve bü tün ai le si ni kur tar dık. Yal nız ca ge ri

ka lan lar için de bir ko ca ka rı ha riç.. Son ra ge ri de ka lan la rı yer le

bir et tik. Ve üzer le ri ne bir yağ mur yağ dır dık; uya rı lıp-kor ku tu -

lan la rın yağ mu ru ne kö tü. 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, 160-175)
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SO NUÇ

Ku ran'a bak tı ğı mız da tüm Re sul le rin ve on lar la bir lik te iman

eden le rin or tak bir ka de re sa hip ol duk la rı nı gö rü rüz. Re sul le rin ön -

der li ğin de ki mü min top lu luk la rı hep kü çük bir top lu luk ola rak mü -

ca de le ye baş la mış lar dır. Bu mü min top lu luk la rı bir ta raf tan Al lah'ın

di ni ni teb liğ eder ken bir ta raf tan da ken di le rin den gö rü nüş te çok

da ha güç lü olan düş man la ra kar şı mü ca de le ver miş ler dir. Ve bu mü -

ca de le den "... Ni ce kü çük top lu luk, da ha çok olan bir top lu lu ğa

Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir; Al lah sab re den ler le be ra ber dir"

(Ba ka ra Su re si, 249) aye ti nin sır rıy la ga lip çı kan lar hep Re sul ler ve

mü min ler ol muş tur. Re sul ve in kar cı lar ara sın da ki söz ko nu su mü -

ca de le le rin tü mü Al lah'ın çiz di ği ka de re gö re yü rür. Mü min le ri de,

düş man la rı nı da ya ra tan Al lah'tır. Ku ran'da Al lah'ın Re sul ler için

özel düş man lar kıl dı ğı ha ber ve ril mek te dir:

"Böy le ce her pey gam be re, in san ve cin şey tan la rın dan bir düş -

man kıl dık. On lar dan ba zı sı ba zı sı nı al dat mak için yal dız lı söz -

ler fı sıl dar lar. Rab bin di le sey di bu nu yap maz lar dı. Öy ley se on -

la rı ya lan ola rak düz mek te ol duk la rıy la baş ba şa bı rak." (Enam

Su re si, 112)

116



"İş te böy le; Biz, her pey gam be re suç lu-gü nah kar lar dan bir düş -

man kıl dık. Yol gös te ri ci ve yar dım cı ola rak Rab bin ye ter." (Fur -

kan Su re si, 31)

Mü ca de le nin her iki ta ra fı nı da Al lah ya rat tı ğı na gö re so nu cu nu

be lir le yen de O'dur. Ve Al lah Re sul le rin ka de rin de ga lip gel me yi

yaz mış tır. Ku ran'da bil di ril di ği ne gö re, Re sul için ye nil mek söz ko -

nu su de ğil dir:

Al lah, yaz mış tır: "An dol sun, ben ga lip ge le ce ğim ve el çi le rim

de." Ger çek ten Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir, güç lü ve üs tün

olan dır. (Mü ca de le Su re si, 21)

Mü min top lu lu ğu nun, za hi ren mağ lu bi yet gi bi gö rü nen olay lar

ya şa ma sı nın ne den le rin den bi ri ise, an cak Re su le kar şı ita at siz dav -

ran ma la rı dır. Ni te kim Al-i İm ran Su re si'nde an la tıl dı ğı na gö re,

Uhud Sa va şı sı ra sın da mü min le rin bir kıs mı Pey gam be ri miz

(sav)'in em ri ne uy ma mış lar ve bu ne den le de ka za nı la cak gi bi gö -

rü nen sa vaş kay be dil miş tir. Ama bu ge çi ci bir ye nil gi dir ve mü min -

le rin eği til me si ne, da ha ita at li ol ma la rı na ve si le ol muş tur. So nuç ta

ga lip ge len ler ise mut la ka Re sul ve onun la bir lik te iman eden ler dir.

Re su le kar şı düş man lık bes le yen le rin so nu ise ay nı dır: Dün ya da

aşa ğı lan ma ve ahi ret te ce hen nem aza bı. Ku ran'da, Re su le baş kal -

dı ran la rın du ru mu şöy le bil di ri lir:

"Ger çek ten Al lah'a ve Re sû lü'ne kar şı (on la rın koy duk la rı sı nır -

la rı ta nı ma yıp ken di le ri sı nır koy ma ya kal kış mak la) baş kal dı -

ran lar, ken di le rin den ön ce ki le rin al çal tıl ma sı gi bi al çal tıl mış -

lar dır. Oy sa Biz apa çık ayet ler in dir dik. Ka fir ler için kü çül tü cü

bir azap var dır. Al lah, hep si ni di ril te ce ği gün, on la ra ne ler yap -

tık la rı nı ha ber ve re cek tir. Al lah, on la rı (yap tık la rıy la bir bir)

say mış tır; on lar ise onu unut muş lar dır. Al lah, her şe ye şa hid

olan dır." (Mü ca de le Su re si, 5-6)
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Bu na kar şı lık Re su le ta bi olan mü min ler ise dün ya da za fer ve ha -

ki mi yet le, ahi ret te cen net le ve hep sin den en önem li si,  Al lah'ın rı -

za sıy la ödül len di ri lir ler. Ku ran'da Re su lün ve onun la bir lik te iman

eden le rin "Al lah'ın fır ka sı" ol du ğu  bil di ri lir ve bu kim se le rin ahi -

ret te ala cak la rı kar şı lık şöy le ha ber ve ri lir:

"Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden hiç bir ka vim (top lu luk)

bu la maz sın ki, Al lah'a ve el çi si ne baş kal dı ran kim se ler le bir sev -

gi (ve dost luk) ba ğı kur muş ol sun lar; bun lar, is ter ba ba la rı, is -

ter ço cuk la rı, is ter kar deş le ri, is ter se ken di aşi ret le ri (soy la rı)

ol sun. On lar, öy le kim se ler dir ki, (Al lah) kalp le ri ne ima nı yaz -

mış ve on la rı ken din den bir ruh ile des tek le miş tir. On la rı, alt la -

rın dan ır mak lar akan cen net le re so ka cak tır; or da sü re siz ola rak

ka la cak lar dır. Al lah, on lar dan ra zı ol muş, on lar da O'ndan ra zı

ol muş lar dır. İş te on lar, Al lah'ın fır ka sı dır. Dik kat edin; şüp he -

siz Al lah'ın fır ka sı olan lar, fe lah (umut la rı nı ger çek leş ti rip kur -

tu luş) bu lan la rın ta ken di le ri dir." (Mü ca de le Su re si, 22) 

Baş ka ayet ler de de Re sul le rin (ve on la rın yo lu nu iz le yen ka vim -

le ri nin) ke sin ola rak ga lip ge le ce ği şöy le bil di ri lir:

"An dol sun (pey gam ber ola rak) gön de ri len kul la rı mı za (şu) sö -

zü müz geç miş tir: Ger çek ten on lar mu hak kak nus ret (yar dım ve

za fer) bu la cak lar dır. Ve hiç şüp he siz; Bi zim or du la rı mız, üs tün

ge le cek olan lar on lar dır." (Saf fat Su re si, 171-173)

Al lah'ın iz niy le üs tün ge le cek olan lar, "Al lah'ın ta raf tar la rı dır."

Al lah'ın sö zü hak tır ve mu hak kak ger çek le şe cek tir.
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DARWINİZM'İN
ÇÖKÜŞÜ 

Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddetmek amacıyla

ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsatadan başka bir

şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia

eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun

bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını

ortaya koyan 450 milyona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece

Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından

da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında

yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı

yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan

sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünya-

sında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden

sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış olduğunu

ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getiril-
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miştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı alan-

lardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizliğini gör-

mekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok ça-

lışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyo-

ruz. 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 ol-

makla 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 ken-

dince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du; ken -

di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta Dar -

win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği

gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı -

la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du.

Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut -

la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak -

mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le ne -

bi lir:
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1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık la -

ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev rim -

leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab lo

or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak:

Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl önce

dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücreden gel-

diklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca

kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim ger-

çekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teo-

rinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia

edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen

o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiçbir

plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin ürünü

olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde te-

sadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu,

bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya -

pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne
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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. 

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 -
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me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin

şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim

te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale-

xander 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 Me-

teorological 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 Miller, Molecular

Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecu-

les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü -

len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps

Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de

1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa -

hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat

yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40)
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Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza gir-

melerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı yapı-

ların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır. Canlı

hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha   kom-

plekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile can-

sız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir

protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılarla

açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya bile

gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girerler.

Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin

dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka pro-

teinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluşma ih-

timalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile

evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir. Konu-

nun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

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 protein-

ler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan

protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için DNA

da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve

tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.
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Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA mo -

le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği bil gi -

nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir

kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım

özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en -

zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.

Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki -

si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş -

tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia

Üni ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der -

gi si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit le -

rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak oluş -

ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma dan

di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın

kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na

var mak zo run da kal mak ta dır. (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 kabul etmek ge-

rekir. 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. 
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Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon" me -

ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is min -

den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de le si

için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün ce -

si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik

sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik

sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma,

ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö -

nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce

sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni ad lı

ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç -

bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles Darwin, The Origin

of Species: A Facsimile of the First Edition, 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 -
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nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?, 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.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın son -

la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-Dar wi -

nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı

de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas -

yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma -

la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine

rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yer-

yüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, ak-

ciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani

genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmek-

tedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutas-

yonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar

verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir. Ame-

rikalı 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
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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 Origin of Spe-

cies: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s.

179)

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren mu-

tasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu görüldü.

Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gösterdiği mu-

tasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan genetik olay-

lardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kanserdir.) Elbette

tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz. Doğal seleksi-

yon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu

gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekanizması" olmadığını göstermek-

tedir. 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 olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden

türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine dö-

nüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dö-

nüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve

kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara tür-

ler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

128

Resullerin Mücadelesi



Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yandan

da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen can-

lılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yandan

da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır.

Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar

olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali

varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayıla-

rının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir.

Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

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 büyük bir açmaz oluş-

turduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni 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 sayılama-

yacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her

jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles Dar-

win, 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 hal -

de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do-
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uglas 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, insa-

nın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde may-

munsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce

başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara

form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senar-

yoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney may-

munu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar ger-

çekte soyu tükenmiş bir maymun türünden  başka bir şey değildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dün-

yaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptıkları

çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiş bir may-

mun 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" yani insan

olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar, Australo-
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pithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fo-

silleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar. Bu şema

hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların 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 paleoantropologların son bulguları, Aus-

tralopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın farklı bölgele-

rinde 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: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok mo-

dern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo

sapiens sapiens (insanı ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlardır. (Time,

Kasım 1996)

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının ge-

çersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontolog-

larından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın,

Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı)

çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların

biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında

evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natural

History, c. 85, 1976, s. 30)
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Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "yarı

maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla

ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli

olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle

Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en

ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci ol-

masına rağmen, 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 "bi-

limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yel-

pazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir.

Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısımda ise, Zucker-

man'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kavramları ve

bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu şöyle

açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan

bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yo-

rumlanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için her-

şeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan

bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile müm-

kündür. (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 yorumlamala-

rından ibarettir.
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Darwin Formülü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz

evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların

bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir. Dola-

yısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar biraraya gelerek

önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar bir şekilde diğer

canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. Şimdi düşünelim; canlılığın ya-

pıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getir-

diğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını, hangi işlemden geçirilirse

geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz. İsterseniz bu konuda bir "deney" ta-

sarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile ge-

tiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulunan

fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol

miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karı-

şımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere

eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar

da (tek bir tanesinin bile tesadüfen oluşması mümkün olmayan) protein

doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bun-

ları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dün-

yanın önde 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 şart-

ların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun.

Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkarta-

mazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları,
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atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, por-

takalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri,

zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kele-

bekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar.

Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hüc-

resini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluşturamazlar.

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 oluşturamazlar. Madde, ancak

Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. 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 ger-

çeği açıkça gösterir.

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 sinyallerine dönüştürülür

ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya

ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde

görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bulun-

duğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın

asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık bir yerdir.
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Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl teknolojisi

bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin şu anda

okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra başınızı kaldırın

ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü

başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın

bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı

dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netliğe ulaşmaya çalışmak-

tadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapıl-

makta, planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine bir TV ekranına

bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik

ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu

bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemek-

tesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu 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. Hiçbir zaman gözün gördüğü kadar

net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka

görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın

tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size, odanızda duran

televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve bu gö-

rüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne düşünürsünüz? Binlerce ki-

şinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet te-

sadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadüfen

oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dış kulak,
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çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta

kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da

bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen

görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde ger-

çekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese de

kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa bey-

nin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır.

Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, ka-

labalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas bir

cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin

hakim olduğu görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle tek-

noloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürül-

mektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi

algılayan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm tek-

nolojiye, bu teknolojide çalışan binlerce mühendise ve uzmana rağmen

kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini dü-

şünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa

mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha müzik başla-

madan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki teknolo-

jinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kulağı,

hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz;

ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldığı

günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir gö-

rüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı

olamamıştır. Ancak görme ve işitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok

büyük bir gerçek daha vardır.

137

Adnan Oktar (Harun Yahya)



Beynin İçinde 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 biyokimya kitaplarında

bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okursunuz.

Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rastlayamaz-

sınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak al-

gılayan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm

bunları algılayan bir şuur 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 olduğu 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 birkaç san-

timetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli

ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan korkup, O'na sığın-

ması gerekir. 

Materyalist Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni

hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekanizmalarının

hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdiği ara form-

ların yaşamadıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teori-
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sinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kenara atılması gerekir. Nitekim

tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düşünce, bilimin

gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde

tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bilime saldırı"

olarak göstermeye bile çalışmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getiri-

lebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler.

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir

genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin,

"önce materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edil-

miş, doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açık-

lama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları 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 sah-

neye 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, maddeden başka hiçbir

varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, ha-

yatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların,

balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, ba-

linaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan

yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul

eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Dar-

139

Adnan Oktar (Harun Yahya)



winistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için,

bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise,

şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip

olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en

kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren

Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin

En Etkili Büyüsüdür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin et-

kisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan, bilim

ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin

inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-

rilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların

karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan profesörle-

rin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının,

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylan-

ların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik,

bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli

insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en

etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tari-

hinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşün-

melerine 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 totemlere, Sebe halkının Güneş'e tap-

masından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz.

Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağıya
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tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu

durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanla-

rın anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma dü-

şeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mü-

hürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab

onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bu-

nunla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır.

(Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş

bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insan-

ların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün

bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir du-

rumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saçmalık

ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşılabilir. Ancak dünya-

nın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atomların ani bir ka-

rarla biraraya gelip; olağanüstü 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

donatılmış canlıları meydana getirdiğine inanmasının, "büyü"den başka

bir açıklaması yoktur.
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Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı kim-

selerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as) ve Fi-

ravun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa (as),

Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz.

Musa (as), büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce onların marifet-

lerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atınca, insanların gözlerini bü-

yülediler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir ge-

tirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -

Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-

mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koy-

duğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını

yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlat" diye vahyettik. (O da fırlatınca) bir

de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor.

Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları ge-

çersiz 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 anlaşılması ile, söz

konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etki-

siyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları

savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse ger-

çekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük du-

ruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve
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ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Mug-

geridge 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

hipotezin 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 insanlar "te-

sadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya ta-

rihinin 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 düşün-

mektedir.
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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)


