




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

kaleme ald›¤› eserlerinden önemli bölümlerin derlenmesi ile

oluflturulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya 

serisinin tamam›n› okuyabilmesidir.

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

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

uygun fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

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

orijinallerine, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm

kitapç›lardan veya www.harunyahya.org

internet sitesinden ulaflabilirsiniz.



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

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

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

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

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

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

ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar›

aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na flahit olacakt›r.

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

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

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

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 



HARUN YAHYA
Eylül, 2002
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YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Anka-

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

sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li

y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser ha-

z›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddi-

alar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karan-

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

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

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

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

kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik

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

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

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

r›nda, Kuran'› ve Resulullah (sav)'›n sünnetini kendine rehber edin-

mifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n›

tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak sustu-

racak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve

kemal sahibi olan Resulullah (sav)'›n mührü, bu son sözü söyleme ni-

yetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

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

dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahi-

ret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkar-

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

sermektir.

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

giltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan

Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rus-

ya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmakta-

d›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce,

Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca,

Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da

kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi

(Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile

çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip

edilmektedir. 

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

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

mesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu



eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi uslübun, ak›lc› ve
ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin
netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›makta-
d›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n,
art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefele-
rin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan
sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü
fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar,
Harun Yahya külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan
kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme
içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifl-
tir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir
maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görme-
diklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin
okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya
ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›-
ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada,
iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile
sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacak-
t›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgu-
lamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu ko-
nuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n
dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmet-
teki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n ge-
nel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslü-
manlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiye-
tidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edil-
mesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insan-
lar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n
günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kar-
gafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve
etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›-
nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliya-
t›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edi-
len huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›-
maya bir vesile olacakt›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

ARAfiTIRMA
YAYINCILIK

Çatalçeflme Sk. Üretmen Han No: 29/7

Ca¤alo¤lu - ‹stanbul  Tel: (0 212) 511 44 03

Bask›: Nesil Matbaac›l›k

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net
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Her sabah uyanıp yeni bir güne başlıyorsunuz. Yatak-

tan kalkıp elinizi yüzünüzü yıkıyor, kimi zaman aceleyle

hazırlanıyor hızla bir yerlere ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Her insan gibi siz de ya okula, ya işe geç kalmamak için

çabalıyor ya da herhangi başka bir günlük uğraşıya yöne-

liyorsunuz. Okulunuza, işinize ya da diğer günlük uğraşı-

nıza ulaştığınızda bir şeyler başarmaya, öğrenmeye, ka-

zanmaya çalışıyor, hızla geçen zaman içinde birdenbire

akşam olduğunu fark ediyorsunuz. Akşam olunca eve dö-

nüyor, evdeki her günkü işlerinizi yapıyorsunuz. Bazen

değişiklik olarak bir arkadaş toplantısına veya herhangi

bir eğlenceye katılıyor, sinemaya gidiyor ve sonra da evi-

nize dönüp uyuyorsunuz. Ertesi sabah kalktığınızda ise bir

gün önce yaptıklarınıza en baştan tekrar başlıyorsunuz.

Peki tüm bunları yaparken farkında olmadığınız daha

önemli şeyler olabilir mi? Her insan gibi yaşamınızı “gün-

lük hayatın koşuşturması” içinde geçirirken bir şeyleri

unutuyor, gözden kaçırıyor veya görüp de anlamazlık-

tan geliyor olabilir misiniz?

Bu sorulara her insanın vereceği cevap, “evet” olma-

lıdır. Çünkü insanların çoğunluğunun hayata dair düşün-

medikleri, merak etmedikleri, görüp de üzerinden geç-

tikleri çok fazla detay vardır. Örneğin ilk olarak şu so-

ruları düşünebilirsiniz:

Siz elinizde bu kitabı tutmuş, koltuğunuzda oturduğu-

nuzu düşünürken, aslında şaşırtıcı bazı olayların gerçek-



‹nsan sabah kalkt›¤› andan itibaren sürekli
bir fleyler peflinde koflturur durur. Ancak bu

kofluflturma s›ras›nda göz ard› etti¤i ÇOK
ÖNEML‹ bir olay vard›r: S›n›rs›z büyüklükte-

ki evren içinde insan›n kaplad›¤› yer son
derece küçüktür. Büyük bir ev içerisinde bir

toz zerreci¤i ne kadar yer kapl›yorsa, in-
san›n evrende kaplad›¤› yer de ancak o

kadar hatta belki daha da küçüktür. Bir in-
san için bunu fark etmek flafl›rt›c› olabilir

ama bu, APAÇIK bir gerçektir. 

leştiğinin, örneğin uzayda saatte 1670 km.

hızla seyahat ettiğinizin farkında mısınız?

Veya kitabınızı okurken içinde bulun-

duğunuz geniş odanın (veya herhangi bir

mekanın) uzayda bir toz zerreciği kadar bi-

le yer kaplamadığını düşünüyor musunuz?

Ya da düşünebilen yegane varlık ola-

rak içinde yaşadığınız evrendeki kusursuz-

ca var edilmiş düzenin bilincinde misiniz?

Yukarıdaki soruları sayfalarca çoğalt-

mak mümkündür. Ancak burada bu birkaç

sorunun verilmesinin amacı, insanların dü-

şüncelerini sınırlayan bir sis perdesini ha-

fifçe de olsa aralamaktır. Ve bu sayede ki-

tap boyunca üzerinde duracağımız hayati

konular hakkında okuyucuyu derinlemesi-

ne düşünmeye yöneltmektir.

Biraz önceki sorular üzerine şunları

düşünmeye başlamış olabilirsiniz:

“Peki ama yukarıdaki soruların yaşa-

mımdaki yeri nedir? Günlük hayatın akışı

içerisinde bu soruları düşünmem gerçek-

ten de önem taşıyor mu? Yarın sabahki sı-

navımı veya öğleden sonra yapacağım top-

lantıyı düşünmem daha aciliyetli değil mi?”

Harun Yahya



Bu düşünceler pek çok insanın içine düştüğü bir ya-

nılgıyı yansıtmaktadır. Bir insan için işi, okulu, evi, gele-

ceğe yönelik planları elbette önemlidir ama bunların

hepsinden daha önemli konular da vardır: İnsan herşey-

den önce bu dünya üzerinde ne yaptığını, hangi amaçla

bulunduğunu, kaçınılmaz olan ölümle birlikte nereye gi-

deceğini, sınırsız büyüklükteki bir evren içinde üzerinde

yaşadığı muhteşem gezegenin nasıl var olduğunu, bu ge-

zegen üzerindeki canlıların ve en önemlisi de kendisinin

Yaratıcısı’nın kim olduğunu düşünmelidir.

Eğer samimi olarak düşünür ve karşılaştığı gerçekle-

ri anlamazlıktan gelmezse ulaşacağı sonuç ise tektir:

Üzerinde yaşadığı dünya, onun içinde yer aldığı uçsuz

bucaksız evren, etrafında gördüğü çeşit çeşit bitkiler,

hayvanlar, canlı-cansız tüm varlıklar ve en önemlisi de in-

sanın kendisi, üstün kudret sahibi Allah’ın kusursuz yara-

tışının bir sonucudur. İnsan Allah’ın Zatı’nı göremez, ama

O’nun varlığını ve kudretini çevresinde var olan sayısız

delilden anlayabilir. Ve O’nun insanlardan isteklerini,

emirlerini, hoşnutluğunu kazanmanın yollarını, samimiye-

ti oranında idrak edebilir. Allah Kuran’da şöyle buyurur:

Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri

idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır.

Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiş-

tir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de

kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhine-

dir. Ben sizin üzerinizde gözetleyici değilim.

(En’am Suresi, 103-104)

Siz de bu gerçeği düşünün ve sizi sınırsız bir ev-

rene yerleştiren  Allah’ın üstün kudretini sakın an-

lamazlıktan gelmeyin.
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ALLAH’IN 
APAÇIK OLAN VARLI⁄INI  

ANLAMAZLIKTAN GELMEY‹N

İnsan dünyaya geldiği andan itibaren son derece dü-

zenli bir ortamda yaşar. Varlığını sürdürmek için oksije-

ne ihtiyacı vardır. Ne ilginçtir ki yaşadığı dünyanın at-

mosferi tam ihtiyaç duyduğu miktarda oksijeni ona sağ-

lar ve o da bu sayede rahatlıkla nefes alabilir. Yaşadığı

gezegende canlılığın oluşabilmesi için bir ısı kaynağının

varlığı zorunludur, tam da gereken ısı ve enerjiyi sağla-

yabilecek mesafede Güneş vardır. Yaşamını sürdürmek

için beslenmeye ihtiyacı vardır. Dünya üzerinde nereye

gözünü çevirse çeşit çeşit yiyecekle karşılaşır. Aynı şe-

kilde suya ihtiyaç duyar, üzerinde bulunduğu gezegenin

dörtte üçü sularla kaplıdır. Barınmaya ihtiyacı vardır.

Çevresinde ona barınak oluşturabilecek pek çok mekan

ve bu mekanları inşa edebileceği her türlü materyal

mevcuttur.

Burada saydıklarımız insanın varlığından söz etmek

için gerekli olan milyonlarca, milyarlarca detaydan yal-

nızca birkaçıdır. Özet olarak insan, tam olarak yaşamını

sürdürebileceği, açıkça “insan için yaratılmış” bir me-

kanda hayata başlar.

Ama her nedense insan tüm bunları bir alışkanlık
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perdesinin ardından değerlendirir; onun için tüm bu an-

latılanlar “olağan” şeylerdir. Oysa insan içinde bulundu-

ğu durumu sorgulayarak etrafına bakabilirse, alışılmışlı-

ğın dışına çıkacak ve düşünmeye başlayacaktır:

Nasıl oluyor da gökyüzü dünya için koruyucu bir ta-

van görevi görüyor?

Nasıl oluyor da insan vücudundaki trilyonlarca hüc-

renin her biri kendi yapacağı işleri biliyor?..

İşte bunlara benzer soruları araştırarak düşünen ki-

şi doğru yolda demektir. Etrafında her an olup bitenle-

re karşı duyarsız kalmıyor, olağanüstü bir şeyler olduğu-

nu anlamazlıktan gelmiyor demektir. Sorular sorarak,

bunların cevaplarını vererek düşünen kişi bir süre sonra

herşeyin bir plan, bir düzen üzere olduğunu fark ede-

cektir:

Tüm evrendeki kusursuz düzen nasıl meydana gel-

miştir?

Dünyadaki dengeleri kim ayarlamıştır?

İnanılmaz bir çeşitliliğe sahip olan dünyadaki canlılar

nasıl ortaya çıkmıştır?

Bu gibi soruların cevaplarını araştıran insan çok açık

bir gerçekle karşılaşır. Evrendeki herşey; her türlü dü-

zen, her canlı, her mekanizma bir planın parçası, bir ta-

sarımın ürünüdür. Bir böceğin kanadındaki kusursuz ya-

pıdan, bitkilerin topraktan aldıkları suyu metrelerce yu-

karıya hiç zorlanmadan çıkarmalarını sağlayan taşıma sis-

temlerine, gezegenlerin yörüngelerindeki düzenden

dünyanın atmosferindeki gazların oranına kadar her de-

tayda benzersiz bir kusursuzluk vardır. Tüm bunların te-

sadüfen meydana gelmesi ise kesin olarak imkansızdır.

Çünkü kusursuz düzenlerin, iç içe geçmiş mekanizmala-



rın bulunduğu bir yerde elbette bir akıl, bilinçli bir dü-

zenleme vardır.

İşte insan dünya üzerinde gözünü çevirdiği her yer-

de, gördüğü her detayda Yaratıcı’sını bulur. Etrafımızda-

ki herşey; uçan kuşlardan atan kalbimize, insanın kendi

doğumundan Güneş'in varlığına kadar herşey Allah’ın

sonsuz gücünü, yaratmada ortağı olmadığını bize göste-

rir. 

O halde siz de etrafınızdaki canlı cansız tüm

varlıkların Allah’ın varlığını ve gücünü gösterdiğini

anlamazlıktan gelmeyin. Çevrenizde gördüğünüz

şeylere bakın ve Rabbimiz olan Allah’ın sonsuz

kudretini, kadrini takdir etmeye çalışın.

Allah’ın varlığı APAÇIK bir gerçektir. Bu gerçeği an-

lamazlıktan gelmek, sadece kişinin kendine vereceği bü-

yük zararların başlangıcı olur. Çünkü Allah hiçbir şeye

ihtiyacı olmayandır, yücedir, büyüktür. Allah gökten ye-

re herşeyin sahibidir. 

Allah... O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaim-

dir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde

ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksı-

zın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?

O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar

ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden

hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsü-

sü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır.

Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek yü-

cedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)
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EVR‹M‹N B‹R ALDATMACA
OLDU⁄UNU, HERfiEY‹ 

ALLAH’IN YARATTI⁄INI 
ANLAMAZLIKTAN GELMEY‹N

Allah’ın varlığını kabul etmek istemeyen kimi insan-

lar, yeryüzündeki canlılığın varoluşu ile ilgili olarak tama-

men akıl ve mantık dışı, bilimsel her türlü gerçekle çeli-

şen bir “tesadüfler teorisi” ortaya atmışlardır. Evrim te-

orisi olarak isimlendirilen bu teori, yeryüzünde var olan

tüm canlıların rastlantılar sonucu oluştuğunu iddia eder.

Oysa evrimcilerin asılsız iddiaları incelendiğinde, bu te-

orinin “canlılığın nasıl ortaya çıktığı” konusunda tek bir

makul açıklama dahi getiremediği görülür. 

Akıl ve vicdan gözüyle canlılardaki kusursuz sistemler

incelendiğinde karşımıza APAÇIK bir gerçek çıkar: Can-

lılar yaratılmışlardır. Evrimcilerin canlıların oluşumu ile il-

gili tüm iddiaları geçersizdir. Dünya üzerinde evrim diye

bir süreç kesinlikle yaşanmamıştır. Tüm evreni üstün akıl

sahibi Yaratıcı benzersiz bir şekilde yaratmıştır ve evrim

sadece bir aldatmacadır. Bu, kesin bir gerçektir.

Canlılıkla ilgili tüm bilimsel ve mantıki deliller APA-

ÇIK BİR YARATILIŞI göstermesine rağmen, hala ısrarla

evrimi savunmaya devam edenler vardır. Bu bölümde

bilime bağlı olduklarını iddia eden kimi insanların, ger-

çekleri görmezden, anlamazdan gelerek nasıl akıl dışı id-



dialar öne sürebildiklerine göreceğiz. Ve körü körüne

bağlı oldukları, geçersizliğini anlamazlıktan geldikleri te-

orinin, 20. yüzyılda gelişen bilim sayesinde nasıl temelin-

den yıkıldığına şahit olacağız. 

Sakın Allah’ın varlığını reddetme çabası içinde

olan bu insanların yanılgısına düşmeyin ve siz de

herşeyin Yaratıcısı’nın Allah olduğunu, evrim diye

bir sürecin yeryüzünde asla yaşanmadığını anla-

mazlıktan gelmeyin.

Evrimciler, canlıların iki temel mekanizma sayesinde

evrimleştiklerini iddia ederler. “Doğal seleksiyon” ve

“mutasyonlar”.

Doğal seleksiyon, yapısı doğal şartlara uyum sağla-

mayan canlıların bir süre sonra yok olacağını, yapısı uy-

gun olanlarınsa nesillerini devam ettireceğini öne sürer.

Oysa bu iddianın evrimsel bir süreçle hiçbir ilgisi yoktur.

Doğal seleksiyon mekanizması ancak var olan bir tür

içinde güçsüz olanların elenmesini, sonuç olarak güçlü

bireylerden oluşan bir topluluğun ortaya çıkmasını sağ-

lar. Yani doğal seleksiyon sonucunda doğada herhangi

yeni bir canlı türünün oluşması söz konusu değildir

Evrimciler de aslında bu gerçeğin farkındadırlar. Ün-

lü bir evrimci olan İngiltere Doğa Tarihi Müzesi baş pa-

leontoloğu Colin Patterson doğal seleksiyonun anlam-

sızlığını şu ifadeleriyle kabul etmektedir:

Hiç kimse doğal seleksiyon mekanizmaları ile yeni bir

tür üretememiştir. Hiç kimse böyle bir şeyin yakınına

bile yaklaşamamıştır. Bugün neo-Darwinizmin en çok

tartışılan konusu budur. 

Evrimcilere göre evrimsel değişikliklerin diğer kay-

nağı, canlıların genetik yapısında meydana gelen rastgele
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mutasyonlardır. Küçük mutasyonların ardarda eklene-

rek yeni türler ortaya çıkardığını iddia ederler. Oysa

mutasyonlar hücredeki tüm bilgilerin kodlu olduğu

DNA’da sadece tahribat yaparlar. Mutasyonların net et-

kisi her zaman zararlıdır, yeni bir tür oluşturmaları da

kesinlikle mümkün değildir. Mutasyonlar sonucunda sa-

dece mongolizm, albinizm, cücelik, kanser gibi hastalık-

lar ve sakatlıklar ortaya çıkabilir. Yakın geçmişte Naga-

zaki ve Hiroşima’da kullanılan nükleer silahların etkisiy-

le oluşan radyasyonun canlılarda meydana getirdiği mu-

tasyonlar bunun kesin birer örneğidirler.

Bu bilgiler ışığında evrimcilerin evrimleştirici

olarak öne sürdüğü iki mekanizmanın da gerçekte

hiçbir anlam ifade etmediğini ve yeryüzünde canlı-

ları evrimleştirebilecek bir mekanizmanın var ol-

madığını anlamazlıktan gelmeyin.

Evrimciler yeryüzündeki bütün canlı türlerinin, uzun

bir zaman süreci içinde birbirlerinden evrimleşerek or-

taya çıktığını iddia ederler. Teorinin bu iddiasının geçer-

li olabilmesi için, geçmişte sayısız ara türde canlının ya-

şamış olması gereklidir. Yani bildiğimiz canlıların yanın-

da, yarı balık-yarı sürüngen, ya da yarı sürüngen-yarı kuş

canlılar ortaya çıkmış olmalıdır. İşte evrimciler geçmişte

yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali yaratıkları “ara-

geçiş formu” olarak adlandırırlar.

Eğer bu hayali canlılar geçmişte gerçekten yaşamış-

larsa, bu canlıların kalıntılarına fosil kayıtlarında da rast-

lanması gerekir. Çünkü şimdiye kadar yaşamış olan mil-

yonlarca hayvan türünün fosillerine, dünyanın her yerin-

de rastlanmaktadır. Ama ne ilginçtir ki bugüne kadar ya-

pılan araştırmalarda, büyük çoğunluğu bulunmuş olan
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fosil kayıtlarının içinde, evrimcilerin geçmişte yaşadıkla-

rını iddia ettikleri ara geçiş formlarından tek bir tane bi-

le bulunmamaktadır. Diğer canlıların fosil kayıtları son

derece zenginken, ara-geçiş formu olduğu iddia edilen

hayali canlılara ait tek bir fosil kaydı bile yoktur.

Bugüne kadar tek bir ara geçiş fosilinin bile bu-

lunamamış olmasının, evrimci iddiaları tamamen

saf dışı bıraktığını anlamazlıktan gelmeyin.

Evrimcilerin hayali senaryosuna göre, bazı balıklar

çeşitli nedenlerle sudan karaya geçme ihtiyacı hissetmiş-

lerdir. Bu ihtiyaç üzerine balıklarda değişmeler başlamış

ve zamanla karaya çıkarak burada sürüngenlere dönüş-

müşlerdir. Bu, evrimcilerin sudan karaya geçiş masalının

kısa bir özetidir. Şimdi kısaca bir düşünelim: Bir balık bir

gün karaya çıkmaya karar verirse ne olur? Yavaş yavaş

sahile yaklaşan, sonra kumlara doğru ilerleyen, en so-

nunda da karaya çıkan bir balığın başına neler gelebilir?

Kuşkusuz bu sorunun cevabı açıktır: Bir balık bilerek (!)

veya bilmeyerek karaya çıktığında kısa bir süre içinde

ölecektir. Hemen arkasında başka bir balık aynı şeyi
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Yukar›da çizimde ifade edilen denizy›ld›z›n›n bal›¤a dönüflmesi iddi-
as›, tamamen hayal gücünün ürünüdür. ‹lk s›rada gördü¤ünüz deniz
y›ld›z›n›n ve en sonda gördü¤ünüz bal›¤›n say›s›z fosili mevcuttur.
Ama yar› deniz y›ld›z›-yar› bal›k olarak gösterilen canl›lar birer çizim-
den ibarettir. Ara geçifl canl›s› olduklar› iddia edilen bu çizimlere ben-
zer tek bir fosile dahi rastlanmam›flt›r. Çünkü bunlar›n tek bir örne¤i
dahi yeryüzünde hiç yaflamam›flt›r.
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denediğinde, o da ölecektir. Bunu milyonlarca yıl boyun-

ca milyarlarca balık da denese sonuç değişmeyecektir;

karaya ulaşan her balık başka bir şey yapmaya fırsat bu-

lamadan kısa bir süre içinde ölecektir. Bu APAÇIK bir

gerçektir.

Ayrıca bugün bilimsel olarak da ispat edilmiştir ki,

anatomik ve fizyolojik açıdan birbirinden tamamen fark-

lı yapılara sahip olan bu canlıların birbirlerinden türemiş

olmaları söz konusu olamaz. “Bir su canlısı neden bir ka-

ra canlısına dönüşemez?” sorusunun cevabını şöyle

özetleyebiliriz:

1. Ağırlığın taşınması: Karada yaşayan canlılar

enerjilerinin %40’ını vücutlarını taşımak için kullanırlar.

Denizlerde yaşayanlarsa ağırlıklarını taşımak zorunda

değildirler. Her iki canlının birbirlerinden tamamen fark-

lı kas ve iskelet yapıları vardır, bu yüzden bulundukları

ortamlarda hiç zorlanmazlar. 

2. Sıcaklığın korunması: Bir kara canlısının karada-

ki sık değişen iklim şartlarına uygun bir metabolizması

Bir bal›k günün birinde sürünerek karaya ç›karsa bafl›na ne gelir?
Elbette bu bal›k karaya ç›kt›ktan birkaç dakika sonra ölür. Bu, her
insan›n hiç düflünmeden cevap verebilece¤i bir sorudur. O halde
bu bal›¤›n bir tesadüf eseri y›llarca ölmeden karada bekleyip, gü-
nün birinde bir sürüngen olarak yaflamaya bafllad›¤›n› iddia et-
mek elbette ak›l, mant›k ve bilimsel gerçeklerle uyuflmaz.
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vardır. Oysa denizlerde ısı çok yavaş değişir. Bu yüzden

karada yaşayan ve suda yaşayan canlıların metabolizma-

ları çok farklı çalışır. Böyle bir değişimin tesadüfen oluş-

ması imkansızdır.

3. Suyun kullanımı: Su ve nem karada az bulundu-

ğu için kara canlıları tarafından idareli kullanılır. Örneğin

derileri suyu idareli kullanabilecekleri bir yapıya sahiptir.

Ayrıca kara canlılarında susama duygusu vardır. Oysa su

canlıları, su ortamında yaşamaya uygun bir deriye sahip-

tirler. Kuruluğa dayanamazlar, ayrıca susama duyguları

da yoktur. 

4. Böbrekler: Su canlıları vücutlarındaki artık mad-

deleri, derilerinden süzerek bulundukları ortama atar-

lar. Oysa kara canlıları kusursuz bir böbrek sistemine

sahiptirler. Tüm kompleks yapısıyla bir böbreğin tesadü-

fen meydana gelmesi ise ihtimal dışıdır.

5. Solunum sistemi: Balıklar suda erimiş halde bu-

lunan oksijeni solungaçlarıyla alırlar. Karada yaşayan

canlılarda ise kusursuz bir akciğer sistemi mevcuttur.

Sonuç olarak, balıklar her zaman balıktırlar, sü-

rüngenlerse her zaman sürüngen. Bir balığın asla

bir yılana ya da bir kertenkeleye dönüşmesinin

mümkün olmadığını, bunun sadece masallarda ger-

çekleşebileceğini sakın evrimciler gibi anlamazlık-

tan gelmeyin.

Evrimciler bir kuşun tüyündeki kusursuz yapının bi-

le nasıl oluştuğunu açıklayamadıkları halde, kuşların sü-

rüngenlerden evrimleştiklerini iddia ederler. Bu, son de-

rece asılsız bir iddiadır. Sürüngenlerin her zaman sürün-

gen, kuşların ise kuş oldukları fosil kayıtlarından kolay-

lıkla anlaşılmaktadır.
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Ayrıca sürüngenlerle kuşlar arasında da, balıklarla

sürüngenlerde olduğu gibi son derece büyük farklılıklar

vardır. Pek çok fizyolojik ve anatomik farklılıktan dolayı

böyle bir geçiş mümkün değildir. Birkaç örnek vermek

gerekirse;

-Kuşların sürüngenlerden çok farklı bir akciğer yapı-

ları vardır.

-İskelet yapıları sürüngenlerden tamamen farklıdır;

örneğin kuşların kemikleri, sürüngenlere göre çok hafif-

tir.

-Kuşların tüyleri, sürüngenlerin ise tüylerle hiçbir il-

gisi olmayan pulları vardır.

Kısacası bir sürüngenin ön ayaklarının kanatlara

dönüşmesi ve sonrada uçmaya başlaması masalının

gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Sakın evrimci masalla-

ra kanmayın ve bir sürüngenin hiçbir zaman bir ku-

şa dönüşemeyeceğini anlamazlıktan gelmeyin.

Buraya kadar anlattıklarımızın dışında evrim teorisi-

ni asıl olarak temelinden çökerten bir gerçek daha var-

dır. Evrimciler dünya üzerindeki canlı yaşamının nasıl

başladığı konusuna bir açıklama getirememektedirler.

Bilindiği gibi tüm canlılar hücrelerden oluşurlar. Ör-

neğin bir insan vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre bu-

lunur. Hücrelerin temel yapıtaşları ise proteinlerdir. Bir

hücrenin varlığından söz edebilmemiz için çok sayıda

proteinin var olması gerekir. Çünkü her hücrede yüzler-

ce farklı çeşitte protein mevcuttur. Bu proteinlerin ise

asla rastlantılarla açıklanamayacak kadar karmaşık bir ya-

pıları ve çok özel bir tasarımları vardır. Proteinler “ami-

no asit” ismi verilen daha küçük moleküllerden oluşur-

lar. 50 amino asitten oluşan proteinler olabildiği gibi, bin-
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lerce amino asitten oluşan proteinler de vardır. Ancak

proteinlerin var olabilmesi için amino asitlerin rastgele

bir araya gelmeleri de yeterli değildir. Aksine bir prote-

ini oluşturan amino asitlerin her birinin belirli bir dizili-

me uygun olacak şekilde bir araya gelmeleri şarttır. Tek

bir amino asitin eksik ya da fazla olması veya herhangi bi-

rinin yer değiştirmesi proteini işe yaramaz hale getirir.

Bu gerçekler karşısında, proteinlerin oluşumu ile il-

gili çeşitli ihtimal hesaplamaları yapan bilimadamları tek

bir proteinin dahi tesadüfen oluşamayacağı gerçeğini ka-

bul etmişlerdir.

Örneğin, bileşiminde 288 amino asit bulunan ve 12

farklı amino asit türünden oluşan ortalama büyüklükte-

ki bir protein molekülünün içerdiği amino asitler 10300

farklı biçimde dizilebilir. (Bu, 1 rakamının sağına 300 ta-

ne sıfır gelmesiyle oluşan astronomik bir sayıdır.) Ancak

bu dizilimlerden yalnızca bir tanesi söz konusu proteini

oluşturur. Dolayısıyla bu örnekte verdiğimiz protein

moleküllerinden yalnızca bir tanesinin tesadüfen meyda-

na gelme olasılığı 10300’de bir ihtimaldir. Bu ihtimalin

pratikte gerçekleşmesi ise imkansızdır. 

Hücrelerin yapıtaşı olan proteinlerden tek bir

tanesinin bile evrimin asılsız iddialarıyla meydana

gelmesinin imkansız olduğunu, dolayısıyla evrimci

iddialarla canlılığın oluşmasının mümkün olmadığı-

nı anlamazlıktan gelmeyin.

İnsan vücudunda 100 trilyon hücre bulunur. Bu hüc-

relerin her birinin çekirdeğinde de DNA adlı bir mole-

kül vardır. İşte bu molekülde insana ait bütün özellikle-

rin bilgisi -yani göz, saç ve ten renginden, iç organların

yapısına, boy uzunluğundan ses tonuna kadar her türlü
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bilgi- şifrelenmiş bir şekilde kayıtlıdır. DNA’daki genetik

bilgi kağıda dökülmeye kalkılacak olsa yaklaşık 500’er

sayfalık 900 ciltten oluşan dev bir kütüphane oluşturul-

ması gerekecektir. İşte bu bilginin tümü DNA’nın “gen”

adı verilen parçalarında şifrelenmiştir. Genler ise belirli

bir sıralamada dizilmiş nükleotidlerden oluşur. Bu nük-

leotidlerde meydana gelebilecek sıralama hataları o ge-

ni işe yaramaz hale getirir.

İnsan vücudunda 200.000 gen bulunur. Bu 200.000

geni oluşturan milyonlarca nükleotidin doğru sıralaması-

nın tesadüfen oluşması ise kesinlikle imkansızdır.

DNA’daki bu kompleks yapının özel bir tasarı-

mın sonucunda ortaya çıktığını, yani Allah'ın yarat-

mış olduğunu anlamazlıktan gelmeyin.

Evrimciler tüm canlıların ilkelden gelişmişe doğru

gittiklerini öne sürerler. Bu asılsız iddiaya göre, insan da

diğer tüm canlılar gibi evrimcilerin “ilkel insan” dedikle-
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ri yarı maymun-yarı insan yaratıkların zamanla gelişmesi

ile ortaya çıkmıştır. Oysa bugün biliyoruz ki ilkel insan

diye bir şey yoktur. İnsanlar her zaman insan, maymun-

lar da her zaman maymun olarak kalmışlardır. Bu kesin

bir gerçektir. İnsanın atası olarak gösterilen fosiller eski

insan ırklarına aittir. Hatta günümüzde yaşayan pek çok

insan topluluğu (Pigmeler, Aborijin yerlileri gibi) evrim-

cilerin insanın ataları gibi göstermeye çalıştıkları bu so-

yu tükenmiş insan ırklarıyla benzer fiziksel görünüm ve

özellikleri taşımaktadırlar.

İnsanlarla maymunlar arasında çok bariz anatomik

farklılıklar bulunmaktadır. Bunların evrimle açıklanması

mümkün değildir. Bu, kesinlikle aksi iddia edilemeyecek,

bilimsel delillerle kanıtlanmış olan APAÇIK bir gerçektir.

Bu konudaki sayısız delilden birkaçı şunlardır:

-Evrimcilerin yarı maymun canlıların yaşadığını iddia

ettikleri dönemlere ait olan 800 bin yıllık bir insan yüzü

fosili, 1995’te İspanya’nın Atapuerca bölgesinde bulun-

muştur. Bu fosilin önemi günümüz insanından farksız bir

yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum-

da 800 bin yıllık bu fosili gören kişilerin anlamazlıktan ge-

lemeyeceği bir gerçek açığa çıkmaktadır: 800 bin yıl ön-

ceki insanla bugünkü insanın arasında hiçbir fark yoktur.

-Evrimcilerin soy ağacı sıralamasında maymundan in-

sana geçişin ilk aşamalarında yer alan ve Homo erectus

olarak adlandırdıkları insanların bundan 700 bin yıl önce

gemicilik yaptığı saptanmıştır. Bu konu ile ilgili haberler-

den biri 14 Mart 1998’de New Scientist adlı dergide “ilk

insanlar sandığımızdan çok daha akıllıydı…” başlığıyla

yayınlanmıştır. Gemi yapacak bilgi birikimine ve tekno-

lojiye sahip olan bu insanların “ilkel” olarak nitelendiril-

mesi ise kuşkusuz mümkün değildir. 
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-Kenya’daki Turkana Gölü yakınlarında, dik iskelet

yapısı günümüz insanından hiç farklı olmayan bir çocuk

fosili bulunmuştur. Homo erectus ırkına ait olan bu fo-

sil hakkında paleoantropologların kanısı ortaktır. Ame-

rikalı paleoantropolog Alan Walker bu çocuk fosili ile il-

gili olarak, “ortalama bir patolojistin bu fosilin iskeletiy-

le, modern insan iskeletini birbirinden ayırmasının çok

güç olduğunu” söylemiştir.1

-Bunlardan başka evrimcilerin Neandertal insanı ola-

rak tanımladığı insan ırkına ait olduğu saptanmış 26 bin

senelik dikiş iğnesi fosilleri bulunmuştur. Bu da bize ev-

rimcilerin “ilkel insan” olarak nitelendirdiği Neandertal-

ler’in on binlerce yıl önce giyim-kuşam bilgisine sahip ol-

duklarını gösterir. 

Gemi yapacak kültüre sahip olan, giyim-kuşam

sanatını bilen, iskelet yapısı olarak bizden hiçbir

farkı olmayan ve günümüzden yüz binlerce yıl ön-

ce yaşamış olan bu insanların evrimciler tarafından

“ilkel insan” olarak kabul ettirilmeye çalışılmasının

sonuçsuz bir çaba olduğunu sakın anlamazlıktan

gelmeyin.
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Evrimciler insanın ortaya çıkışı ile ilgili olarak may-

munsu “ara form”lardan oluşan bir sıralama yaparlar ve

buna da insanın “soy ağacı” derler. Evrimcilere göre gü-

nümüz insanı maymundan gelişerek zamanla insansı

özellikler kazanmış ve bugünkü görünümüne kavuşmuş-

tur. Bu, tamamen hayali bir sıralamadır. 

Bu sıralamayı yaparken, evrimcilerin ilham kaynağı

bazen bir kafatası kemiği, bazen tek bir çene kemiği, ba-

zen de sadece bir diş parçası olmuştur. Bir kemiğe ba-

karak ve sadece bu kemiğe dayanarak bir canlının dış

görünüşünü, akrabalarını, soyunu tesbit etmek ise müm-

kün değildir. Evrimcilerin yaptığı işte budur. Tek bir ke-

miğe dayanarak canlılar hakkında hayali ama detaylı iddi-

alar ortaya atarlar ve kendi hayali iddialarını kullanarak

da hayali soy ağaçları oluştururlar. 

Bu soy ağaçları dışında ellerindeki tek bir kemiğe da-

yanarak son derece kapsamlı senaryolar da oluştururlar.

Örneğin, maymuna benzer bir insanı, yine maymuna ben-

zer eşi ve çocuklarıyla birlikte yanan bir ateşin kenarında

otururken, ilkel aletlerle avladıkları yemeklerini yerken

ya da ağaçların üstünde hep birlikte yaşarken canlandıran

sahte resimler senelerdir çeşitli yayınlarda yer almakta-

dır. Bu yayınların hepsi evrimcilerin taraflı yorumlarının

bir ürünüdür. Bu yolla tarihte yarı-maymun, yarı-insan

canlıların yaşadığı ve bunların bizlerin atası olduğu telkini

topluma kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. 

Oysa bu resimlerin tümü sadece ve sadece evrimci-

lerin geniş hayal güçlerinin bir ürünüdür. Hiçbir gerçek-

likleri yoktur. Yalnızca bir kemik ya da diş parçasına da-

yanarak bir canlının aile yaşamının çizilmesi, bu canlıların

detaylı maketlerinin yapılması, hiç kuşkusuz ki bilimsel
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gerçeklerin değil çok geniş bir hayal gücünün gösterge-

si olabilir.

Buraya kadar evrim teorisinin hiçbir bilimsel alanda

geçerliliği olmadığını inceledik. Ancak tüm bu gerçekler-

den çok daha açık bir gerçek daha vardır ki, bunun ev-

rimci izahlarla açıklanması kesin olarak imkansızdır. Bu

APAÇIK gerçek şudur: 

İnsan dediğimiz varlık aslında, cansız fosfat, karbon,

kalsiyum, magnezyum gibi maddelerin atomlarından

meydana gelmiştir. Bu atomların ise kendilerine ait bir

şuurları, iradeleri yoktur. Ama her nasılsa bu cansız

atomlar bir araya gelip, canlı bir insanı meydana getirmiş-

lerdir. Sonra da bu “atomlar topluluğu” okumaya, üni-

versite bitirmeye karar vermiş ve sözkonusu atomların

bir kısmı profesör olmuşlardır. Atomlardan oluşan pro-

fesörler mikrobiyolojide uzmanlaşmaya karar vermiş,

“bir elektron mikroskobu icad edip kendimizi seyrede-

lim” demişlerdir. Veya tıp alanında uzmanlaşıp, atomlar-

dan meydana gelen virüslerin sebep olduğu hastalıkları

yine atomlardan oluşan ilaçlarla tedavi etmişlerdir.

İşte evrimcilerin iddiaları açıkça budur. Atomun tek

başına şuursuz olduğunu bilirler ama çok sayıda atomun

bir araya gelince düşünebilen, özleyebilen, sevinen, üzü-

len şuurlu insanları meydana getirdiğini iddia ederler. 

İnsan bilinç, irade sahibi, düşünebilen, konuşabilen,

akledebilen, muhakeme yeteneği olan, kararlar alabilen

bir varlıktır. Bu özellikleri onu farklı kılar. İşte bütün bu

özellikler, onun sahip olduğu “ruh”un işlevleridir. 

Bir insanı oluşturan tüm parçalar teker teker

tesadüfen bir araya gelse bile, böyle bir atom yığı-

nının insan ruhunu oluşturamayacağını ANLA-

MAZLIKTAN GELMEYİN.
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ÇEVREN‹ZDEK‹ 
CANLILARDAK‹ MUC‹ZEV‹

ÖZELL‹KLER‹ VE 
MÜKEMMELL‹KLER‹ 

ANLAMAZLIKTAN GELMEY‹N

Çevrenizde ne kadar çok çeşitte canlı olduğunu hiç

düşünmüş müydünüz? Gelin birlikte yeryüzündeki canlı

çeşitliliğini öncelikle bitkilerden başlayarak düşünelim.

Bazen etrafımızda gördüğümüz, bazen kitaplarda rastla-

dığımız, bazen de televizyonda belgeseller seyrederek

tanıdığımız bitkileri yeniden gözümüzün önüne getirme-

ye çalışalım. Karanfilleri, gülleri, papatyaları, nilüferleri,
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tropik bölgelerdeki dev yapraklı ağaçları, kivileri, ana-

nasları, akasya ağaçlarını teker teker düşünelim. Yaprak

yapılarını, lezzetlerini, renklerini, kokularını, fotosentez

yapmalarını, topraktan metrelerce yukarıya besinlerini

taşımalarını ve diğer özelliklerini de hatırlayalım. 

Bu çeşitliliği bir de hayvanlar için düşünelim. Zürafa-

ları, antilopları, filleri, tavukları, balık çeşitlerini, atmaca-

ları, serçeleri, tavus kuşlarını, devekuşlarını, tavşanları,

kelebekleri, çeşit çeşit böcekleri düşünelim. Bu canlıla-

rın vücutlarındaki mekanizmaları, yaşadıkları ortamları,

üremelerini, avlanmalarını kendi içinde bölümlere ayıra-

rak düşünelim. 

Sadece bu kadarlık bir düşünmeyle bile yaşadığımız

dünya üzerinde inanılmaz bir çeşitlilik olduğunu fark

ederiz. 

Allah’ın canlılarda yarattığı çeşitliliğe bir örnek ver-

mek gerekirse, yalnızca yeryüzünde yaşayan kelebek

türlerinin sayısı “200 bin”dir. Bu türlerin kendi içinde “1

milyon” kelebek cinsini barındırdığı doğa bilimciler tara-

fından tespit edilmiştir. Bunların hepsinin olağanüstü de-

recede kompleks ve birbirinden farklı sistemleri vardır. 

Aklını ve vicdanını kullanarak canlılardaki çeşitliliği



ve mucizevi özellikleri düşünen bir kişi kolaylıkla bunla-

rın nasıl ortaya çıktığı sorusuna bir cevap bulacaktır.

Alemlerin Rabbi olan Allah tüm canlıları benzersiz bir

şekilde yaratmıştır. Allah herşeye hakimdir. 

Siz de etrafınızdaki canlılara baktığınızda rahat-

lıkla göreceğiniz bu apaçık gerçeği ANLAMAZLIK-

TAN GELMEYİN.

“Hayvanlardaki kusursuz yapılar” dendiğinde akla

değişik, hiç adı duyulmamış canlıların ilginç özellikleri

kastediliyormuş gibi bir düşünce gelebilir. Oysa insanın

yanıbaşında olan, her zaman görmeye alışık olduğu can-

lılarda da bu kusursuz özellikler mevcuttur. Çoğu zaman

insanın bile başaramayacağı kadar karmaşık işlemler ger-

çekleştiren bu canlıların, örneğin bir sineğin ya da bir

kuşun vücudunda olağanüstü bir tasarım vardır. Etrafın-

daki canlıları dikkatle inceleyen insan bu tasarımın üstün

bir aklın ürünü olduğunu yani bu canlıların yaratıldığını

görecektir.

Örneğin her gün, her yerde görmeye alışık olduğu-

nuz sinekler uçmak için çok fazla enerjiye ihtiyaç duyar-

lar. Bu yüzden sineklerin diğer canlılardan daha farklı bir

solunum sistemi vardır. Havadan aldıkları oksijen vücut-
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larındaki özel ince hava tüpleriyle hücrelere doğrudan

ulaştırılır. İşte bu sayede aşamasız ve kesintisiz olarak,

çok süratli ve verimli bir şekilde oksijenin yanması sağla-

nır. Bu, sineğin sahip olduğu mucizevi özelliklerden sade-

ce bir tanesidir. Sinekler buna benzer daha pek çok ya-

ratılış mucizesi ile donatılmışlardır. Allah sineğin yaratılı-

şındaki üstünlüğe bir ayetinde şöyle dikkat çekmektedir:

Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu

dinleyin. Sizin, Allah’ın dışında tapmakta olduk-

larınız –hepsi bunun için biraraya gelseler dahi-

gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer si-

nek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da on-

dan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen

de. (Hac Suresi, 73)

Bir de arıları düşünelim. Arıların bal ürettikleri, altı-

gen hücrelerden petekler yaptıkları, toplu halde kovanda

yaşadıkları herkes tarafından bilinir. Oysa arıların sahip

oldukları özellikler sadece bunlarla sınırlı değildir. Baları-

ları için yaşadıkları kovanın bakımı çok önemlidir. Kovan-

daki ısının sabit tutulması, kovanın temizliği ve güvenliği

gibi ihtiyaçların tümü işçi arılar tarafından karşılanır. Bala-

rıları dışarının ısısı ne olursa olsun kovanın ısısını her za-

man sabit tutarlar, özellikle kuluçka odalarının sıcaklığına

çok dikkat ederler. Sabah vakitlerinde hava soğuk oldu-

ğunda işçiler petek çevresinde kümelenirler ve vücut sı-

caklıkları ile yumurtaları ısıtırlar. Gün ilerledikçe ve hava

ısınmaya başladıkça arılar tarafından sıkıca örülen küme

yavaş yavaş dağılır. Eğer sıcaklık daha fazla artmaya de-

vam ederse, işçilerin bir bölümü kanatlarını yelpaze gibi

kullanmaya başlarlar. Bu havalandırma işlemini, kovanın

girişine ve peteklerin üzerine doğru yönlendirerek kovan

ısısını düşürmeye çalışırlar. Çok sıcak bir gündeyse, bu iş-
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lem yeterli olmayacağı için arılar daha şiddetli bir soğut-

ma yöntemi kullanmak zorundadırlar. Böyle durumlarda,

sulandırılmış bal damlalarını boş hücrelerin ağızlarına yer-

leştirirler. Kanatları ile oluşturdukları hava akımı bu dam-

laların içerisindeki suyu buharlaştırır. Bu soğutma siste-

miyle kovanın ısısı kısa sürede eski haline döner.2

Her an çevremizde gördüğümüz bu canlılarda ku-

sursuz bir tasarım ve bilinçli davranışlar vardır. Üstelik

burada sözünü ettiğimiz özellikler, canlılardaki olağanüs-

tü yönlerin çok küçük bir bölümüdür. Düşünen bir in-

sanın bu özelliklerde kolaylıkla görebileceği üstün akıl ve

plan, bize tüm doğaya hakim olan Yaratıcı’nın yani

Allah’ın varlığını ispatlayan APAÇIK bir delildir. Tüm

canlılar Allah’ın ilhamıyla hareket etmektedirler.

Ama insanların çoğu bunları hiç düşünmezler ya da

düşündüklerinde bu canlıların yaptıkları işlerdeki muci-

zevi yönü görmezden gelirler. Ama siz Allah’ın yara-

tışındaki bu üstünlüğü ve benzersiz sanatı ve bu

canlıların Allah’ın ilhamıyla hareket ettiklerini SA-

KIN ANLAMAZLIKTAN GELMEYİN.
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Allah, yaratma sanatındaki üstünlüğü ve benzersizli-

ği, çok sık gözlemleyemediğimiz canlılarda da bizlere

göstermektedir. Buna çok çarpıcı bir örnek olarak Sibir-

ya Semenderleri’ni verebiliriz. Donmuş toprakların met-

relerce derinliklerinde yıllarca kalabilen Sibirya Semen-

derleri’nin, hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte buzları

çözülür ve normal yaşamlarına dönerler. Bu canlıların

50 derece ısıda bile yaşayabildiği saptanmıştır. Sibirya

Semenderleri bu özelliklerini, kendi vücutlarında üret-

tikleri ve dondurucu soğuklarda kendilerini donmaktan

koruyan antifiriz benzeri bir maddeye borçludurlar. An-

tifiriz maddeleri semenderlerin kanındaki hücrelerde

bulunan suyun yerine geçerek, dokuların keskin buz

kristallerinden zarar görmesini önler.3

Ateş böceklerinin verdiği ışığın en önemli özelliği,

ateşle ve sıcaklıkla ilgisinin olmamasıdır; buna "soğuk

ışık" denir. Bu, günümüzdeki aydınlatma teknolojisinin

ulaşmaya çalıştığı bir hedeftir. Normal bir ampul, elekt-

rik enerjisinin ancak %3-4'ünü ışığa dönüştürüp, kalan

kısmını ısıya dönüştürür. Ateşböcekleri ise yüzde yüz

bir verimle ışık üretirler.4

Soğutma sistemlerini ilk keşfedenler insanlar değil-
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dir. Sıcakkanlı her canlı, ısı kontrolü için birçok meka-

nizmaya sahiptir. Afrika’nın hızlı koşan gazelini, sık sık

düşmanlarından kaçmak için koşmak zorunda kalır. Bu

sürat koşusu gazelin vücut ısısını yükseltir. Fakat gazelin

hayatta kalabilmesi için beyninin vücudundan daha serin

tutulması gerekir.

Gazel beynini serin tutmak için, başının sağ tarafında,

kendine has bir soğutma sistemine sahiptir. Gazellerin

ve benzer hayvanların, soluk alma kanallarının ardında

uzanan, büyük kan birikintilerinin içerisinden yayılan

yüzlerce küçük atardamar vardır. Soluklanmış hava bu-

runa ait bu gölcüğü soğutur, bu yüzden küçük atarda-

marların içerisinden geçen kan soğumuş olur. Sonra kü-

çük atardamarlar kanı beyne taşıyan tek bir kan damarı

içerisinde bir araya gelirler. Beynin soğutulması için bu

sistem olmasaydı ceylan da hayatını devam ettiremezdi.5

Baykuşlardaki görüş derinliği, o kadar mükemmeldir

ki, bütün yırtıcı kuşlarda olmak üzere, hiçbir kuş bu ko-

nuda baykuş kadar iyi donanımlı değildir. Baykuşların ba-

zı türleri, görüş alanlarını genişletmek için, başlarını 180

derece döndürüp tam arkalarını görebilecek bir yapıya
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sahiptirler. Bu kolaylık, sadece yırtıcı hayvanlardan ko-

runmalarını değil, aynı zamanda avlarının yerini doğru

saptamalarını sağlar. Baykuş gözlerinin belki de en ola-

ğanüstü özelliği büyüklükleridir. Yüzün büyük bir kısmı-

nı kaplayan bu kocaman gözler birbirlerinden çok ince

bir kemikle ayrılmıştır. Bunun sonucu olarak, göz boşlu-

ğuna sıkıca yerleşen gözler, göz kasları için hemen he-

men hiç yer bırakmazlar. Birçok baykuşun gözü yerin-

den oynamadığından bu kuşlar değişik yönlere dönmek

için oldukça esnek olan boyunlarını kullanırlar.6

Baykuş, avının yerini saptar saptamaz, en sessiz şe-

kilde onun üzerine atılmalıdır. Ama kuşların çoğu uçar-

ken bir ses çıkarırlar. Örneğin havada uçan bir kuğunun

kanat hışırtısı çok uzaklardan duyulabilir. Birçok büyük

kuşun kanatları da uçarken ses çıkarır. Gürültülü kanat-

larsa, bir gece avcısı için avının olası bir saldırıyı fark et-

mesine yol açacağı için açık bir dezavantajdır. Ama bu

problem gece avlanan baykuşlara özel tüy yapısıyla çö-

zülmüştür. Baykuşun tüyleri yumuşaktır, uçmasını sağla-

yan güçlü kanat tüylerinin uçları ise püskülümsü bir ya-

pıya sahiptir. Kanat tüylerinin kadife yumuşaklığındaki

34
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rahatl›kla görebilirler. 



Harun Yahya 35

yüzeyleri, sesi etkili bir biçimde boğarak baykuşun ses-

siz uçmasını sağlar.7

Çıngıraklı yılanlar ısıya duyarlı özel gözleri ile zifiri

karanlıkta bile fare, sıçan gibi sıcakkanlı avları bulabilir-

ler. Yılanın 15 cm. yakınında bulunan küçük bir fare, çev-

resindeki havada yalnızca 0.005 derece gibi son derece

az, hatta hissedilmeyecek bir sıcaklık değişimine neden

olduğu halde, yılan tarafından kolayca fark edilir. Yılan,

beynine ulaşan avıyla ilgili bilgiyi, saniyenin 1/20’si kadar

kısa bir sürede alıp, değerlendirip tepki gösterebilir.

1 saniyenin, insan gözünün yavaşça açılıp kapanması ka-

dar kısa bir zaman olduğu düşünüldüğünde yılanın akıl

almaz hızı daha net anlaşılabilir. Avının yerini hiç şaşma-

dan bulan çıngıraklı yılan, şaşırtıcı bir isabet yeteneğiyle

saldırır ve zehirli dişleriyle hayvanı öldürür.8

Su samurları kürklerini ayaklarıyla tararlar, bu saye-

de hem kürklerini temizlerler, hem de derilerindeki yağ

ile kürklerini tımar etmiş olurlar. Samurlar bu işlemle

hava kabarcıklarını kürklerine emdirirler; bu onların

Özel bir yöntemle
Pasifi¤in dondurucu

so¤u¤undan koru-
nan su samuru.
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kürklerini havalandırmak için kullandıkları tek yöntem-

dir. Pasifiğin dondurucu soğuğundan korunabilmelerin-

de kalın derilerinin kabarcık tutma kapasitesinin fazlalığı

çok önemlidir. Derilerindeki bu su kabarcıkları onları

donmaktan korur. Eğer su samurlarının kılları keçeleşir-

se (çoğu zaman petrol atıkları buna sebep olabilir) hay-

van çok kısa bir sürede donarak ölür.9

Sinek kuşunun kalbi gün boyunca saniyede 500 ile

1200 kez çarpar. Gece ise kalbi öylesine yavaşlar ki gö-

rünüşte sanki nabzı durmuştur ve hatta kuş nefes almı-

yor gibidir. Bunun benzerini kış geldiğinde kirpiler de

yapar. Bu, onların kış uykusudur. Sinek kuşu ise her yıl

365 kez kış uykusuna yatmak zorundadır.10

Burada verilen örnekler yeryüzündeki canlıların çok

kısıtlı bir bölümüdür. Ama yalnızca bu örneklere baka-

rak bile tüm canlılarda, her ayrıntısında bir bilgi ve tasa-

rım olan mekanizmaların bulunduğu görülebilir. Bir can-

lının donmamasını sağlayacak antifiriz üreten sistemden,

görüş derinliği veren göz yapısına, canlının bulunduğu

yerle çok kısa sürede adeta bir bütün haline gelmesini

sağlayan renk değiştirme yeteneğine kadar tüm bu me-

kanizmaların kaynağı elbette rastlantılar

değildir. Herşeyden haberdar olan,

herşeye hakim olan Allah bu özellik-

leri onlara vermiştir. 

Sinek kuflu



Öyleyse siz de bu mucizevi sistemlerin ancak ve

ancak Allah’ın üstün tasarımının ürünü olduklarını

ANLAMAZLIKTAN GELMEYİN.

Bir bitkiyi elinize alın ve yapraklarına bakın. Yaprakla-

rının dizilişini, rengini, parlaklığını inceleyin. Nasıl olup da

metrelerce yükseklikteki ağaçların tepesindeki yaprakla-

rın dahi her zaman yemyeşil kalabildiklerini bir düşünün.

Sonra başınızı çevirip gökyüzünde uçan kuşlara bakın, bir

tüyü elinize alıp inceleyin, hatta bu incelemeyi mikroskop-

la yapın. Kuşlara kusursuz bir uçuş yeteneği veren tüyün

içindeki yüzlerce küçük çengeli ve bu çengelleri birbirine

bağlayan yüzlerce küçük menteşeyi bir de kendiniz görün.

Bu örneklerin sayısını artırarak ve çok farklı yönler-

den yaklaşarak daha pek çok canlıyı inceleyebiliriz. Onlar-

daki detaylı tasarımı görebiliriz. Peki bu özellikler nasıl or-

taya çıkmıştır? Canlılardaki bu detaylı tasarım rastgele ge-

lişen tesadüfler sonucunda meydana gelmiş olabilir mi?

Bu soruların cevabını da yine sorular sorarak vere-

lim. Bir uçak bilinçli bir müdahale olmadan, tesadüfen

oluşabilir mi? Peki ya bir fabrika, tuğlaların rastgele üs-

tüste dizilmesiyle ortaya çıkabilir mi? Elbette ki hayır.

Kompleks yapılara sahip olan bu teknoloji ürünleri
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ancak akıl sahibi insanlar tarafından tasarlanır ve üretilir-

ler. Aynı şekilde doğadaki canlıların tümünde görebildi-

ğimiz kusursuz tasarım da üstün bir aklın ürünüdür. Bu

APAÇIK bir gerçektir.

Fransız Bilimler Akademisi’nin eski başkanı olan ün-

lü Fransız zoolog Pierre Grasse, tesadüflerin canlılığın

ortaya çıkışını açıklayamayacağı gerçeği ile ilgili şunları

söylemektedir:

Tek bir bitki, tek bir hayvan, binlerce ve binlerce tam ol-

ması gerektiği şekilde faydalı tesadüflere maruz kalmalı-

dır. Yani mucizeler sıradan bir kural haline gelmeli, ina-

nılmaz derecede düşük olasılıklara sahip olaylar kolaylık-

la gerçekleşmelidir. Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun

yoktur, ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir.11

CANLILAR TESADÜFEN ORTAYA ÇIKMA-

MIŞLARDIR. Canlıları üstün güç sahibi, alemlerin

Rabbi olan Allah yaratmıştır. Artık tüm dünyanın

fark ettiği bu apaçık gerçeği siz de ANLAMAZLIK-

TAN GELMEYİN. 



SAH‹P OLDU⁄UNUZ
HERfiEY‹ ALLAH’IN N‹MET

OLARAK VERD‹⁄‹N‹ 
ANLAMAZLIKTAN GELMEY‹N

İçinde yaşadığımız dünyada sayısız güzellikler, nimet-

ler mevcuttur. Her canlının tüm ihtiyaçları ayrı ayrı dü-

şünülmüş ve gereken hiçbir ayrıntı eksik bırakılmamıştır. 

Öncelikle kendimiz için düşünelim. Sabah kalktığımız

andan itibaren neler yaparız, nelere ihtiyaç duyar, neler-

le karşılaşırız, daha doğrusu ne gibi güzelliklerle nimet-

lendiriliriz bir bakalım.

Kalkar kalmaz nefes alabiliriz, kusursuz solunum sis-

temimiz sayesinde bunu yaparken hiç zorlanmayız, at-

mosferdeki gazların oranlarının doğru olup olmadığını

düşünmek aklımıza bile gelmez.

Gözümüzü açar açmaz görebiliriz, gözümüzdeki

benzersiz tasarım sayesinde netlik ayarı, renk ayarı,

uzaklık ayarı gibi ayarlar yapmak zorunda kalmayız. 

Yemek yeriz ve lezzet alırız. Yediğimiz her lokmada

ayrı ayrı var olan vitaminlerin, minerallerin, karbonhid-

ratların, proteinlerin nerelere gitmesi gerektiğini, oran-

larını, fazlasının depolanması ya da atılması gibi işlemleri

aklımıza bile getirmeyiz. Hatta içimizde böyle işlemlerin
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sürüp gittiğinden haberimiz bile olmaz. 

İşte her saniye insan vücudunda bu örneklere benzer

sayısız işlem yapılır. Bu işlemlerin her birinin yürütüldü-

ğü organlar, bu organlarda da kompleks mekanizmalar

vardır. İnsan vücudu adeta bir fabrika gibi çalışır. Bu fab-

rika insana verilmiş en büyük nimetlerden biridir çünkü

insan bu fabrika sayesinde vardır, yaşamını bu fabrika sa-

yesinde sürdürür.

Peki bu fabrikanın çalışması için gereken hammadde-

ler nasıl sağlanır? Yani insana güç veren yiyecekler, su,

hava gibi maddeler nasıl oluşur?

Önce meyve ve sebzeleri düşünelim. Kara toprağa atı-

lan ve bir tahta parçası görünümündeki tohumlar sayesin-

de oluşan karpuzları, kavunları, erikleri, kirazları, portakal-

ları, biberleri, domatesleri, ananasları, dutları, çilekleri,

patlıcanları ve bunlar gibi diğer bütün bitkisel besinlerimi-

zi düşünelim. Alışmış olduğumuz düşünme şekliyle değil

de farklı yönlerden yaklaşarak düşünelim. Çileğin o muh-

teşem kokusunu ve tadını, kavunun hiç değişmeyen o ün-

lü kokusunu ve lezzetini aklımıza getirelim. Bir de insanla-

rın laboratuvarlarda aynı kokuları tutturmak için harcadık-

ları zamanı, kullandıkları teknolojiyi düşünerek bir karşı-

laştırma yapalım. Laboratuvarlarda elde ettikleri sonuç

doğadaki benzerlerinin kötü birer taklidi olmaktan öteye
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gitmez. Allah’ın insanlar için doğada yarattığı koku, lezzet

ve renk çeşitliliği benzersiz bir kusursuzluğa sahiptir. 

Allah, hayvanları da insanlar için özel olarak yarat-

mıştır. İnsanların hem besin olarak faydalanacağı hem de

görünüşlerinden zevk alacağı güzelliklerle donatmıştır.

Deniz altındaki rengarenk balıklar, mercanlar, deniz yıl-

dızları, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan birbirinden

farklı süsleriyle tüm kuş çeşitleri, olağanüstü sevimlilik-

leriyle kediler, köpekler, yunuslar, penguenler ve diğer-

leri… Bunların tümü Allah’tan birer nimettirler. Allah

bu konuyu birçok ayetiyle kullarına bildirmiştir:

Kendinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde

olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi. Şüp-

hesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçek-

ten ayetler vardır. (Casiye Suresi, 13)

Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkışacak olur-

sanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamaz-

sınız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirge-

yendir. (Nahl Suresi, 18)

Burada bahsedilenler Allah’ın sunduğu nimetlerin ve

güzelliklerin çok küçük bir kısmıdır. İnsan dünya üzerin-

de gözünü nereye çevirse Allah’ın Berr (kullarına karşı

iyiliği çok olan), Kerim (keremi bol, cömert), Latif (lütuf

sahibi), Rezzak (rızık veren), Sani (nihayetsiz güzellikler

yaratan) sıfatlarının tecellilerini görebilir. 

İşte siz de şu an çevrenize bir göz atıp düşünün.

Allah’ın, “Nimet olarak size ulaşan ne varsa,

Allah’tandır…” (Nahl Suresi, 53) ayetiyle haber

verdiği gibi size verilen sonsuz nimetlerin sahibinin

Rabbimiz olduğunu asla ANLAMAZLIKTAN GEL-

MEYİN. 
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BU DÜNYADA UZUN
SÜRE KALMAYACA⁄INIZI 

ANLAMAZLIKTAN GELMEY‹N

Dünya üzerinde güzel olan, sağlam olan ne varsa bir

gün gelir bozulur, çürür veya eskir. İnsanın da sonu böy-

ledir ve bundan kaçış mümkün değildir. İnsan doğduğu

andan itibaren geri dönüşü mümkün olmayan bir yaşlan-

ma, ölüme doğru ilerleme sürecine girer. Bu apaçık ger-

çeği herkes bilir ama buna rağmen insanlar kendilerini

gündelik yaşamın akışına kaptırmaktan alıkoyamazlar.

Dünyanın geçici süslerine hak ettiğinden fazla değer ve-

rir, tutkuyla bağlanırlar.

Oysa bu bağlılıklarının bir anlamı yoktur. Çünkü

dünyadaki yaşamın bir sonu vardır. Sonu olmayan yaşam

ise ahiret hayatıdır. Sonsuz bir hayata karşılık dünyanın

tükenecek yararının peşinde koşmanın akılcı bir tavır ol-

madığı da kesindir. İnsanın tüm bunları anlamamazlığa

gelerek dünyaya yönelik yapacağı her hareket, onu ahi-

rette telafisi mümkün olmayan bir pişmanlığın içine so-

kacaktır. Siz bu sonsuz pişmanlıktan kaçının ve dün-

yadaki hayatınızın bir gün mutlaka son bulacağı

APAÇIK bir gerçekken sakın bunu anlamazlıktan

gelmeyin.

Günlük işlerine dalarak ölümü düşünmeyen insanlar,



beraberinde çok önemli bir gerçeği daha göz ardı et-

mektedirler. Dünyadaki hayat inanılmaz derecede kısa-

dır. Sevdiğiniz ve sahip olduğunuz şeyleri şöyle bir gözü-

nüzün önüne getirin. Hepsi kısa sürede eskimiş, çürü-

müş, bozulmuş, yok olmuştur. Sevdiğiniz kişiler birer

ikişer ölmüşlerdir, eşyalar kırılıp dökülmüşlerdir. Evler,

binalar eskimiş, yıkılmış, giysiler sökülmüş, yırtılmışlar-

dır. Kısacası sahip olduğunuz herşey hızla bozulmaya uğ-

ramıştır.

Dönüp arkanıza baktığınızda, zamanın müthiş bir sü-

ratle geçişinden dolayı hiçbir şeyden tam tatmin olama-

dığınızı görürsünüz. Belki belli bir zamana kadar bu ger-

çeği fark edememiş de olabilirsiniz. Ama bu keskin ger-

çeği anlamaya başlayan bir insan artık herşeyi daha akıl-

cı düşünmeli, kendisini ve herşeyi yaratan Allah’ın insan-

lardan istediklerini öğrenmeli, hayatını da buna göre dü-

zenlemelidir. En başta dünyada kendisine herşeyi veren,

ahirette ise sonsuza kadar verecek olan Rabbimizi hoş-

nut etmeye çalışmalıdır. Çünkü bu gerçeği anlamazlıktan

gelip kısacık dünya hayatlarını sorumsuzca tüketen in-

karcılar, ahirette şiddetli bir şaşkınlık yaşayacaklardır.

Diriltilip Allah’ın huzuruna getirildiklerinde dünyada çok

kısa bir süre kaldıklarını anlayacaklardır.   

Dedi ki: “Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar

kaldınız?” Dediler ki: “Bir gün ya da bir günün

birazı kadar kaldık, sayanlara sor.” Dedi ki:

“Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten bir

bilseydiniz,” (Mü’minun Suresi, 112-114)

İşte bu yüzden hayatın çok kısa olduğunu anlamaz-

lıktan gelip, bu kısa ömürlü şeylere bu kadar bağlanma-

yın. Bu dünyadaki eksikliklerin cennete özlem duymanız
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için verildiğini bilin ve asıl gerçek yurda, sonsuz olan

herşeyin bulunduğu ahirete hazırlık yapın. 

Allah insanı en güzel surette yaratmıştır. Ama son

derece hikmetli bir şekilde insanı türlü acizliklerle birlik-

te yaşatmaktadır. Böylece insan, Rabbimize karşı olan

acizliğini anlasın, bu dünyaya hırsla bağlanıp kalmasın.

Ne kadar güzel, ne kadar zengin olursa olsun, her

insan birbirinin benzeri acizliklerle ömrü boyunca içiçe-

dir. Her insan susar, acıkır, yorulur. Üstelik sürekli te-

mizlenmek zorundadır. Sadece temizlik bile insana ne

kadar acizlik içinde olduğunu gösteren çok önemli bir

olaydır. İnsanın yaptığı temizliğin geçici olması, sürekli

tekrarlanmak durumunda olması çok özel bir durum-

dur. 

Hastalıklar da insanın aczini göstermesi açısından

Dünya üzerinde herfley eskir, bozulur, çürür, yok olur. Do¤adaki
herfley solar, çerçöp olur. En ihtiflaml› mekanlar bir gün harabe
halini al›r. ‹flte bu gerçekleri düflünün ve Allah'›n bu görüntüleri
dünyaya ba¤lan›p ahireti unutman›za engel olmak için size gös-
terdi¤ini sak›n anlamazl›ktan gelmeyin.



çok önemli örneklerdir. Tıbbın imkanları ne kadar se-

ferber edilirse edilsin, ufacık bir yaradan vücuda girebi-

lecek bir mikrop, insanı sakatlığa veya ölüme götürecek

sonuçlar doğurabilir. Veya bedenin içinde aniden isyan

eden bir hücre kanser meydana getirebilir. Üstelik bun-

dan insanın haberi olduğunda son derece geç kalınmış-

tır. Bir sabah kalktığında ciddi bir kanser hastalığıyla kar-

şı karşıyadır ve artık kurtuluş imkanı yoktur. Kazalar da

aynı şekilde, insanın her an başına gelebilecek olaylardır.

Ne kadar kendinden uzak görürse görsün bir insanın

ayağının dolanıp merdivenden düşmesi, sonucunda da

sakat kalması, boğazına bir şey takılıp boğulması, çok sık

olan trafik kazalarından birinde kendisinin de yaralanma-

sı basit sebeplere bağlı, her an olabilecek olaylardır.

Böyle pamuk ipliğine bağlı, türlü acizlikler içinde hayatı-
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nı sürdüren bir insan, Allah’a olan muhtaçlığını anlamaz-

lıktan gelmemelidir. Tüm bunları iyice düşünüp fark

eden bir kişinin dünyaya bağlılık göstermesi de mümkün

değildir. 

Bu yüzden siz de düşünen bir insan olarak

Allah’ın bedeninizi dünyaya bağlanmayı engelleye-

cek acizliklerle birlikte yarattığını anlamazlıktan

gelmeyin. Hepsi birer hatırlatma, öğüt ve uyarı ni-

teliği taşıyan bu olaylardan ve durumlardan kendi-

nize gereken payı çıkartın. Ve hiçbir aczin, zorlu-

ğun, hastalığın, sıkıntının olmadığı cennet hayatını

isteyip orası için çalışın. 

Yaşlılık insanların hiç düşünmek istemedikleri, özel-

likle gençlik dönemlerinde hiçbir zaman konusunu dahi

etmedikleri ama her insanın uğrayacağı kaçınılmaz bir

sondur. Yaşlılığın insanlar üstündeki bedenen ve zihnen

oluşturduğu etkileri ne yaparsa yapsın hiç kimse engel-

leyememiştir. Zengini de, fakiri de, güzeli de, çirkini de

zaman hızla ilerledikçe yaşlanır. Senelerin etkisi insanın

aynaya baktığında rahatlıkla görebileceği kadar açıktır.

Gençlikteki gergin ve parlak deri, artık kırışmaya başla-

mıştır ve o parlaklığını yitirerek rengi de solmuştur. Göz

ve ağız kenarlarındaki belirgin çizgiler, kırışmayı en çok

gösteren yerlerden biridir, ellerin ve boynun durumu

ortadadır. Kemikler de eskisi gibi sağlıklı ve sağlam de-

ğildir, ayrıca hafızanın eski gücü de yoktur. Bunlar yaşlı-

lık halinin kaçınılmaz gerçekleridir ve insan düşünmek-

ten kaçsa da, onun peşini bırakmaz. Allah bir ayetinde

yaşlılık için şöyle demektedir:

Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor, sizden ki-

mi de, bildikten sonra bir şey bilmesin diye, öm-

rün en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çevrilir. Şüp-
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hesiz, Allah bilendir, herşeye güç yetirendir.

(Nahl Suresi, 70)

İnsan yaşlılıkla birlikte, gençken sahip olduğu tüm

gücünü ve kabiliyetlerini yitirmeye başlar. Belirli bir yaş-

tan sonra oluşan fiziksel ve zihinsel çöküş insanı adeta

bir çocuk haline getirir. Aslında Allah dileseydi, insana

ölümden önce yaşlılığı yaşatmayıp son derece güçlü ve

genç bir şekilde kalmasını sağlayabilirdi. Fakat Allah insa-

na dünyanın geçiciliğini, yaşlılığı ve beraberinde gelen ek-

siklikleri de yaşatarak hatırlatmaktadır. Bu apaçık
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Sak›n eninde sonunda bir
gün bu insanlar gibi yafllana-
ca¤›n›z› ve fiziksel gücünüzü
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gelmeyin. Ve bu gerçe¤i ken-
dinizden çok uzak görmeyin.



gerçekler karşısında dünyaya bir bağlılık göstermeyen

insan, asıl yurt olan ahiret için bir hazırlık yapacaktır. 

Siz de eninde sonunda bir gün yaşlanacağınızı,

cildinizin kırışacağını, fiziksel fonksiyonlarınızın za-

yıflayacağını, üstelik zihninizin de yaşlılığın etkileri-

ne maruz kalacağını SAKIN ANLAMAZLIKTAN

GELMEYİN. Ve yaşınızın ilerlemesini beklemeden,

fiziksel ve zihinsel bir güce sahipken bu gerçeği fark

ederek ahiret için hazırlık yapmaya başlayın.

Dünya, biz ne kadar farkında olmasak da dışarıdan ve

içeriden bir çok tehdit unsuruyla doludur. Uzayda hızla

ilerlerken karadelikler, meteorlar, kuyruklu yıldızlar gibi

bazı tehditlerle karşı karşıya olan dünya, yerin derinlik-

lerine inildiğinde binlerce derece sıcaklıktaki bir katma-

nı içinde barındırır. Tüm bu tehditlerin dışında, atmos-

ferde fırtınalar, hortumlar, rüzgarlar gibi büyük zararla-

ra sebep verebilen olaylar da gerçekleşebilmektedir.

İşte bu olaylar dünyada zaman zaman etkili olduğun-

da bir takım doğal afetler meydana gelir. Bu afetler bü-

yük can ve mal kaybına sebep olabilir. Başta depremler

olmak üzere, seller, volkan patlamaları, hortumlar, fırtı-

nalar birbirinden farklı etkilere sahip olaylardır. Fakat

her biri kısa sürede bir şehri ortadan kaldırabilir, canlı-

ları yok edebilir, çok büyük maddi hasarlar meydana ge-

tirebilirler. Kimse de bu afetleri engelleme gücüne sahip

değildir.

Bu gerçeği bilmelerine ve sık sık bu tür olaylara şahit

olmalarına rağmen insanlar bu konuları anlamazlıktan ge-

lirler. Oysa bu afetlerin her biri insanların öğüt alıp düşü-

nebilmesi içindir. Allah bu şekilde insanların dünyaya olan

bağlılıklarını kırmaktadır. Öğüt alabilenler de bu olaylar-

dan gerekli dersi çıkarabilmektedir. Allah Kuran’da in-
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sanları sık sık belaya uğrattığını ve bu vesileyle onları dü-

şünmeye, ibret almaya yönelttiğini haber vermiştir:

Görmüyorlar mı ki, gerçekten onlar her yıl, bir

veya iki defa belaya çarptırılıyorlar da sonra

tevbe etmiyorlar ve öğüt alıp (ders çıkarıp) dü-

şünmüyorlar. (Tevbe Suresi, 126)

Unutmayın ki, afetler insanlara dünyanın geçici-

liğini ve güvensizliğini hatırlatırlar. Bu gerçeği, yani

Allah’ın insanları uyarıp korkuttuğunu ANLAMAZ-

LIKTAN GELMEYİN.
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‹nsan›n karfl›laflt›¤› afet-
ler, dünyan›n ne kadar
geçici ve güvensiz bir
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ÖLÜM GERÇE⁄‹N‹ 
ANLAMAZLIKTAN GELMEY‹N

Ölüm, istisnasız bugüne kadar yaşamış her insanın

kesin olarak karşılaştığı ve bundan sonraki insanların da

karşılaşacağı bir sondur. Bu yüzden de dinden uzak olan

insanların düşünmekten ve konuşmaktan kaçındıkları bir

konudur. Bu kişiler ölümün ardından dünyada hırsla

bağlandıkları herşeyden uzaklaşacaklarını,  Allah’a hesap

vereceklerini, cennetin ve cehennemin varlığını, akılları-

na getirmek istemezler.

Peki bugüne kadar ölümü yaşamayan tek bir kişi da-

hi olmamasına rağmen insanlar nasıl böylesine gafil dav-

ranabilmektedirler? Sanki hiç ölümle karşılaşmayacak-

mışçasına bir yaşamı nasıl sürdürebilmektedirler?

İnsanların kendi kafalarında kurdukları bazı senaryo-

lar vardır. Örneğin ölümün hep belirli bir yaştan sonra

başlarına geleceğine ve o yaşa ulaşana kadar da daha ön-

lerinde çok uzun bir vakit olduğuna kendilerini inandı-

rırlar. Oysa hemen her gün gazetelerde genç yaşta ölen

kişilerin haberlerini görürler, ölüm ilanlarının tek bir

gün bile eksilmediğini bilirler. Televizyonlarda ve sokak-

larda gördükleri cenaze arabaları, yanından geçip gittik-

leri büyük mezarlıklar bu insanlara sürekli ölümü hatır-

lattığı halde tüm bunları anlamazlıktan gelirler.



Oysa ölüm her insanın bir adım ilerisindedir. İnsan

bir an “yaşıyorum” derken göz açıp kapama vakti kadar

kısa bir süre sonra karşısında canını almak üzere gelmiş

ölüm meleklerini bulabilir. İşte o andan itibaren sonsuz

yaşamını kurtarmak için yapabileceği hiçbir şey yoktur.

Gaflet içinde geçirdiği bir ömrü telafi etmesi mümkün

değildir.

Siz sakın insanların kapıldığı bu derin gaflete ka-

pılmayın, ve ölümün yalnızca bir anlık bir geçiş ol-

duğunu,  çok yakın ve kesin bir gerçek olduğunu

ANLAMAZLIKTAN GELMEYİN.

İnsanlar ölüme karşı birtakım tedbirler alarak ondan

kaçabileceklerini sanırlar. Fakat bu, son derece anlamsız

bir düşüncedir. İnsan nerede olursa olsun, yanında kim-

ler bulunursa bulunsun, ne kadar korunaklı bir yapıda

yaşarsa yaşasın ölümden kaçması mümkün değildir.

Allah bu gerçeği Kuran’da şöyle hatırlatmıştır:
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Her gün gördü¤ünüz cenazeleri, ölüm
haberlerini gözard› etmeyin. Bir gün bu

ilanlardan birinde sizin isminiz yer alacak.
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De ki: “Elbette sizin kendisinden kaçmakta ol-

duğunuz ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp-bulu-

şacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni

de bilen (Allah)a döndürüleceksiniz; O da size

yaptıklarınızı haber verecektir.” (Cuma Suresi, 8)

Her nerede olursanız, ölüm sizi bulur; yüksekçe

yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile.

Onlara bir iyilik dokunsa: “Bu, Allah’tandır”

derler; onlara bir kötülük dokunsa: “Bu senden-

dir” derler. De ki: “Tümü Allah’tandır.” Fakat,

ne oluyor ki bu topluluğa, hiçbir sözü anlamaya

çalışmıyorlar? (Nisa Suresi, 78)

Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, ha-

yırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize

döndürüleceksiniz. (Enbiya Suresi, 35)

Her an insanın etrafında gelişen ölüm olayları, yakın-

larının yavaş yavaş dünyadan ayrılması, ölümden kimse-

nin kaçamadığının APAÇIK bir delilidir. Genç, yaşlı, zen-

gin, fakir, güzel, çirkin demeden ölümün insanı her za-

man ve her yerde bulduğunu bilmek ise, insanın bu dün-

yaya bağlanmaması, asıl olarak ölümden sonraki sonsuz

yurda hazırlık yapması gerektiğini anlamasını sağlar. 

Ölümün uzak olduğunu düşünen bir insanın ne

kadar büyük bir aldanış içinde olduğunu SAKIN AN-

LAMAZLIKTAN GELMEYİN. Ve bu apaçık gerçe-

ğin insana verdiği şuur ve vicdanla her an ölebilecek-

miş gibi, Allah’ın hoşnut olacağı bir yaşam sürün.

Ölümü akla getirmemek, aniden ölünebileceği ger-

çeğini kesinlikle değiştirmez. Gayet sağlıklı bir insanken

beklenmedik bir trafik kazasıyla ölen, geçirdiği ani bir

beyin kanaması sonucunda hayatını kaybeden insanları
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ya görmüşsünüz ya da haberlerini duymuşsunuzdur. Acil

bir iş toplantısına yetişmek üzere yolda giderken bir

araba kazası geçirip veya bir merdivenden aşağı koşar-

ken düşüp ani bir şekilde ölmeyeceğini hiç kimse iddia

edemez. Bir insan için böyle bir iddia nasıl akıl dışıysa,

bu konuyu hiç gündeme getirmeyip, üzerinde düşünme-

yip, ölümün kendisini yakalayışını engelleyebileceğini

zannetmek de öyledir.  Hiçbir insan ne zaman, nerede

öleceğini bilemez. Allah ölüm vakti gelmiş olan kişiye hiç
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ummadığı bir anda ölüm meleklerini göndererek canını

alabilir. 

Günlük uğraşılar içinde, her sabah uyanıp yeni bir

güne başlıyor olabilirsiniz. 

Çok meşgul, hep bir şeyler yetiştirmeye, bir şeyler

üretmeye çalışan, ileriye yönelik yüzlerce planı olan bir

insan da olabilirsiniz. Fakat tüm planlarınızı gerçekleştir-

menizin kesinlikle mümkün olamayacağı açıktır. Ölüm

her an karşılaşılabilecek, tüm planları altüst edebilecek

bir gerçektir ve insan adeta bir “geri sayımdaymışçası-

na” her geçen saniye ölüm anına doğru ilerlemektedir.

Öyleyse bu APAÇIK gerçeği anlamazlıktan ge-

lerek sakın ölüme gafil bir şekilde yakalanmayın.

Ölümle beklemediğiniz bir anda buluşabileceğinizi

anlamazlıktan gelmeyin.

Allah insanlara dünyada ölümü sürekli hatırlatmış,

dünyanın geçiciliğini göstermiş, sonsuz hayatın varlığını

ve bu hayata hazırlık yapılması gerektiğini anlatan elçile-

rini ve herşeyin bir açıklayıcısı olarak Kuran’ı göndermiş-

tir. İnsanların da tüm bu uyarılara ve hatırlatmalara göre

yaşamlarını düzenlemelerini istemiştir. İşte ölüm anı,

tüm bu öğütlerin hesabının sorulacağı bir günün başlan-

gıcıdır. Öyleyse ölümün sonsuz hayatın kapısından

girişin bir anahtarı olduğu gerçeğini anlamazlıktan

sakın gelmeyin ve dünya hayatınızı ölüm gerçeğini

hiç unutmadan geçirin. Çünkü bunu düşünmek her in-

sanı sonsuz hayatında hesabını rahatlıkla verebileceği ha-

reketleri yapmaya yöneltir. İnsanın kurtuluşunu sağlaya-

cak olan Allah’ın rızası da ancak bu şekilde kazanılır.

Ömrü boyunca ölümü kendinden çok uzakta göre-

rek düşünmeyen, Allah’ın hayatı boyunca gösterdiği ib-

ret verici olaylardan gerekli dersi almayan, hak çağrılara
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cevap vermeyen, uyarılara kulak tıkayan, böylece Allah’a

iman etmeden yaşamını tüketmiş bir insan düşünün. Sa-

dece kendi nefsinin isteklerine uyarak yaşayan, ahiret

için hiçbir hazırlık yapmadan zamanını tüketmiş olan bu

insan, ölüme de hazırlıksız yakalanacaktır elbette. O an-

ki pişmanlığıyla kendisine bir hak daha verilmesini iste-

yecek ama artık geri dönüşü olmayan, kapıları kapatılmış

bir kapıdan girmiş olacaktır. 

Siz, dünyada ölümün düşüncesinden dahi kaçan

herkesin, o gün büyük bir dehşete düşeceği gerçe-

ğini sakın anlamazlıktan gelmeyin. Şu anda ölmeye-

ceğinizin garantisini size ne kendinizin, ne başkasının ve-

remeyeceğini bilen biri olarak hayatınızı bu keskin ger-

çeği unutmadan düzenleyin ve Allah’ın razı olacağı bir

insan olmaya çalışın. Pişmanlığın ve tevbenin fayda etme-

diği o gün gelmeden evvel...

Sizden birinize ölüm gelip de: “Rabbim, beni

yakın bir süreye (ecele) kadar geciktirsen ben

de böylece sadaka versem ve salihlerden ol-

sam” demezden önce, size rızık olarak verdik-

lerimizden infak edin. Oysa Allah, kendi eceli

gelmiş bulunan hiç bir kimseyi kesinlikle ertele-

mez. Allah, yapmakta olduklarınızdan haber-

dardır. (Münafikun Suresi, 10-11)

Sonunda, onlardan birine ölüm geldiği zaman,

der ki: “Rabbim, beni geri çevirin.” “Ki, geride

bıraktığım (dünya)da salih amellerde buluna-

yım.” Asla, gerçekten bu, yalnızca bir sözdür,

bunu da kendisi söylemektedir. Onların önlerin-

de, diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir engel

(berzah) vardır.  (Mü’minun Suresi, 99-100)
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KURAN’IN HAK K‹TAP
OLDU⁄UNU ONDAN

HESABA ÇEK‹LECE⁄‹N‹Z‹
ANLAMAZLIKTAN GELMEY‹N

Allah’a iman eden bir insanın yapması gereken ilk

şey, kendisini yaratan Rabbimize karşı sorumluluklarının

ne olduğunu öğrenmek olacaktır. Ve bunu öğrenebilece-

ği tek kaynak da Kuran’dır. Allah, seçip beğendiği dininin

hükümlerini, sınırlarını Kuran’da tüm insanlara bildirmiş-

tir. İnsanlar ancak Allah’ın emrettiği bu hükümleri eksik-

siz olarak uygulamak suretiyle kurtuluş bulabilirler. Ahi-

rette, bu sınırları büyük bir şevkle uygulayan, tüm hayatı

boyunca kendisini yaratan Allah’ın hoşnutluğunu kazan-

maya çalışmış bir kişi ile bu sınırları gözardı edip, kendi

zevkleri uğruna dünya hayatını tüketmiş bir kişinin göre-

cekleri karşılığın aynı olmayacağı APAÇIK ortadadır.

Allah Kuran’da nasıl bir kuldan hoşnut olacağını çok

ayrıntılı ve açık bir şekilde anlatmıştır. Dolayısıyla insa-

nın en büyük sorumluluğu Allah’ın kitabında anlatılanla-

rı uygulamaktır. Allah hesap günü insanları Kuran’a uyup

uymadıkları konusunda sorguya çekecektir:

Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı-tutun; çünkü

sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz o



(Kur’an), senin ve kavmin için gerçekten bir zi-

kirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız. (Zuhruf Suresi,

43-44)

İşte bu yüzden tüm insanların yalnızca Allah’ın

çağrısına icabet etmeleri gerektiğini ve bunun için

de Kuran’ı çok iyi bilmeleri gerektiğini SAKIN AN-

LAMAZLIKTAN GELMEYİN. 

İnsanın sonsuz hayatını kurtaracak olan her türlü çö-

zümü içinde barındıran ve açıklayan Kuran, uyarıcı, ha-

tırlatıcı, öğüt verici bir kitaptır. Allah  Kuran’ın bu özel-

liklerini birçok ayetinde bildirmiştir:

İşte bu (Kur’an) uyarılıp korkutulsunlar, gerçek-

ten O’nun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsin-

ler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşün-

sünler diye bir bildirip-duyurma (bir belağ)dır.

(İbrahim Suresi, 52)

Bu (Kur’an) insanlar için bir beyan sakınanlar için

de bir hidayet ve öğüttür. (Al-i İmran Suresi, 138)

Gerçek (şu ki), o (Kur’an), elbette bir öğüttür.

Artık kim dilerse, öğüt alıp-düşünür. (Müddesir

Suresi, 54-55)

Allah’ın Kuran’da insanlara verdiği öğütler, yaptığı

uyarılar kuşkusuz çok büyük önem taşır. İnsanlar bunla-

ra göre hayatlarını düzene sokmalıdırlar. Aksi taktirde

müthiş bir karmaşanın yaşandığı, huzursuzluklarla dolu,

harama helale dikkat edilmediği için güvenilir olmayan,

birbirlerinin hakkını çiğneyen insanlardan meydana ge-

len toplumlar oluşur. İşte bu yüzden Allah’ın ayetlerinin

her birinin uygulanması çok büyük önem taşır. Allah’tan

korkup sakınan insanlar Kuran’daki uyarıları ve emirleri
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çok büyük bir hassasiyetle uygularlar, ayetlerden öğüt

alıp düşünürler. Kuran’ın bu özelliklerini anlamazlıktan

gelerek sürdürülen ve insanların kendi doğrularına göre

şekillendirdikleri bir hayatın insana asla bir kurtuluş sağ-

lamayacağı ise APAÇIKTIR.

Siz bu insanların hatasına düşmeyin. Kuran’dan

başka bir rehberiniz olmadığını, Kuran’ın tüm in-

sanlara bir öğüt, uyarı ve hatırlatma olduğunu sa-

kın anlamazlıktan gelmeyin.

Allah’ın Kuran’da insanlara bildirdiği her ayet son

derece anlaşılır ve açıktır. Kişi, "Kuran'ı okudum ama

anlayamadım" diyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştığın-

da, asla hesabını veremeyeceği bir davranış içine girdiği-

ni bilmelidir. Kuran ayetleri Allah’a samimiyetle yönelen

herkesin rahatlıkla okuyup anlayabileceği ve hayatına ge-

çirebileceği şekildedir. Elbette hükümlerin rahatlıkla an-

laşılabilir olması, insanlara bunları yerine getirme so-

rumluluğunu da getirmektedir. Ve bu APAÇIK gerçeği

anlamazlıktan gelmek, ayetleri anlayamadığını iddia et-

mek son derece vicdansız bir tavır olacaktır. Allah Ku-

ran'ın son derece anlaşılır olduğu gerçeğini ayetlerinde

şöyle haber vermiştir:

Allah'tan başka bir hakem mi arıyayım? Oysa

O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiştir.

Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçek-

ten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu

bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılan-

lardan olma. (Enam Suresi, 114)

İşte Biz onu (Kur'an'ı) apaçık ayetler olarak in-

dirdik; şüphesiz Allah, dilediğini hidayete yönel-

tir. (Hac Suresi, 16)
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Sakın Allah’ın Kuran’da bildirdiği hükümlerin

çok açık ve kolay olduğunu anlamazlıktan gelerek,

sonradan pişmanlık duyacağınız bir yolu benimse-

meyin.

Allah Kuran'ı korumuştur ve Kuran 1400 senedir

hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.

Allah bu gerçeği ayetleriyle bize bildirir:

Hiç şüphesiz, zikri (Kuran’ı) Biz indirdik Biz;

onun koruyucuları da gerçekten Biziz. (Hicr Su-

resi, 9)

Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet

bakımından da tastamamdır. O’nun sözlerini

değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir.

(En’am Suresi, 115)

Allah'ın bu vaatleri inananlar için yeterlidir. Fakat

Allah bunların dışında Kuran'a bir takım bilimsel, rakam-

sal mucizeler koyarak, onun hak kitap olduğunu insanla-

ra bir kez daha göstermiştir. Kuran 1400 sene önce

vahyedilmiş olmasına rağmen, 1400 sene önce kesinlik-

le bilinmeyen, günümüzde bilimin ve teknolojinin son

imkanları kullanılarak bulunmuş birçok bilimsel gerçeği

insanlara bildirmektedir. Bu konuda Kuran'da çok fazla

örnek vardır. Bilimadamları bu konuyu araştırdıkça her

geçen gün yeni bir mucizeyle daha karşılaşmaktadırlar.

(Detaylı bilgi için bkz. Düşünen İnsanlar İçin, Harun

Yahya)

Bilimsel mucizeler dışında şu ana kadar tespit edile-

bilen Kuran mucizelerinden biri de, 19 sayısının ayetle-

rin içine şifresel bir biçimde yerleştirilmiş olmasıdır. Bu

konudaki sayısız örnekten birkaçı şöyledir:

*Her surenin başlangıcında bulunan "Besmele" 19
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harftir. 

*Kuran 114 sureden oluşur ve 114 ise 19'un 6 katı-

dır. (19x6=114)

*Kuran'da geçen "Allah" kelimelerinin toplam sayısı

2698 (19x142)dir. 

*Kuran'da geçen "rahim" kelimesinin toplam sayısı

114 (19x6)'tür.

*Kuran'da geçen tüm sayıları (tekrarlar dikkate alın-

madan) topladığımızda çıkan sayı; 162.146 yani

19x8534'tür.  

*Vahyedilen ilk sure 19 ayete sahiptir. (Alak Suresi)

Bir diğer mucize ise bazı kelimelerin tekrar sayıların-

daki dikkat çekici yönlerdir. Bu konuda şimdiye kadar

bulunmuş örnekler çok fazladır. Bunlardan birkaçını

şöyle sıralayabiliriz;

*"Yedi gök" ifadesi 7 kere geçmektedir. 

*"Dünya" ve "ahiret" kelimeleri 115'er kez tekrar-

lanmaktadır. 

*"Gün" kelimesi 365 kez, "ay" kelimesi ise 12 kez

tekrarlanmaktadır.

*"İman" (tamlama almadan) kelimesi Kuran boyunca

25 kere tekrarlanır, "küfür" kelimesi de...

*"De" kelimelerini saydığımızda çıkan sonuç 332.

"Dediler" kelimesini saydığımızda da aynı rakamı görü-

yoruz.

*"Şeytan" kelimesi 88 kere geçiyor. "Melek" kelime-

sinin tekrar sayısı da 88.

Kuran'ın bu özellikleri, onun Allah katından in-

dirilmiş olduğunu  kesin olarak gösterir. Bu APA-

ÇIK gerçeği anlamazlıktan gelmeyin. 
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Allah Kuran’ı Kendi katından indirmiştir. Bütün in-

sanlığa bir bildiri olma ve rehberlik yapma özelliği olan,

insanlara Allah’ın dinini anlatan ilahi ve çok yüce bir ki-

taptır. İnsanları ondan kuşkuya düşürtmeye çalışan, Ku-

ran’ı peygamberin yazdığı iftirasını atan inkarcıların

Allah’ın dinine bir saldırı niyetiyle yaptıkları tüm eylem-

ler boşa çıkmaya mahkumdur. Allah ayetlerde inkarcıla-

ra bu Kuran’ın bir benzerini getirebiliyorlarsa getirme-

lerini söylemiştir. Fakat insanlar onun tek bir ayetinin bi-

le benzerini getirmeye güç yetiremezler:

Yoksa: "Bunu  kendisi yalan olarak uydurdu"

mu diyorlar? De ki: "Bunun benzeri olan bir sû-

re getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz

Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın."

(Yunus Suresi, 38)

De ki: "Eğer bütün ins ve cin (toplulukları), bu

Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplan-

sa, -onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa

bile- onun bir benzerini getiremezler." 

(İsra Suresi, 88)

Kuran’ın tüm ilahi özelliklerine rağmen bunu anla-

mazlıktan gelen inkarcılar, ahirette herşeyi daha iyi anla-

yacaklar ama iş işten geçmiş olacaktır. Siz sakın bu in-

sanlar gibi kuşkuya düşenlerden olmayın ve Ku-

ran’ın Allah'ın hak kitabı olduğunu, bir benzerinin

kesinlikle yazılamayacağını anlamazlıktan gelme-

yin.

Sakın Allah’ın Kuran’da bildirdiği hükümlerin çok

açık ve kolay olduğunu anlamazlıktan gelerek, sonra-

dan pişmanlık duyacağınız bir yolu benimsemeyin.
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İnsan dünyada bulunduğu süre boyunca yaşadığı her

olayda gösterdiği tepkilerle ve içinden geçirdiği düşün-

celerle denenir. Bu deneme sırasında karşısında her za-

man iki alternatif vardır: Ya daima kötülüğü emreden

nefsinin sesine uyacaktır ya da kendisini bu kötülükler-

den sakındıran vicdanının sesine. Allah, insanın içindeki

bu iki sese ayetlerde dikkat çeker:

Nefse ve ona ‘bir düzen içinde biçim verene’,

Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kö-

tülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (an-

dolsun). (Şems Suresi, 7-8)

Nefs, insanı en küçüğünden en büyüğüne kadar ya-

şadığı her olayda Allah’ın sınırlarını aşmaya, isyana ve

kötülüğe çağırır. İnsanın kendi istek ve tutkularını ön

plana çıkartarak Allah’ın rızasını göz ardı etmesini ister.

Ve bunu da çok çeşitli bahaneler öne sürerek sinsice ya-

par. Öyle ki kişi eğer vicdanını dinlemezse nefsinin fısıl-

tılarına kolaylıkla aldanır.  Oysa vicdan, insanın ömrünün

sonuna kadar şartlar ve koşullar ne olursa olsun bir an

dahi susmaz. Nefis sürekli bir takım mazeretlerini öne

sürse bile vicdan, insana aralıksız olarak neyin doğru ne-

yin yanlış olduğunu açıkça söyler. 



Bu, Allah’ın insan için yaratmış olduğu mükemmel

bir sistem ve büyük bir nimettir. İnsan, hangi olayla kar-

şılaşırsa karşılaşsın, dünyanın neresine giderse gitsin,

hangi kültürden olursa olsun içinde daima başvurabile-

ceği bir doğruluk rehberine sahiptir. Unutmayın siz de

bu doğruluk rehberine sahipsiniz. O halde sakın içi-

nizdeki bu sesin söylediklerini ANLAMAZLIKTAN

GELMEYİN.

Üstelik vicdan sadece müminlere has bir ilham değil-

dir. Bu ses inkarcılar da dahil olmak üzere her insanın

içinde vardır. Fakat müminlerin farkı, hayatlarının her

anında vicdanlarını kullanmaları ve onun sesine uymala-

rıdır. İnkarcılar ise kendilerine hakkı gösterdiği halde

vicdanlarının sesini dinlemeyip nefislerinin istek ve tut-

kularına uyarlar. Allah bu konuya Kuran’da Hz. İbrahim

ile ilgili bir kıssada dikkat çekmiştir. Hz İbrahim, kavmi-

nin taptığı putları en büyükleri hariç olmak üzere pa-

ramparça edince kavmiyle aralarında şöyle bir konuşma

geçmiştir:

Dediler ki: “Ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen

mi yaptın?” “Hayır” dedi. “Bu yapmıştır, bu on-

ların büyükleridir; eğer konuşabiliyorsa, siz on-

lara soruverin.” Bunun üzerine kendi vicdanla-

rına başvurdular da; “Gerçek şu ki, zalim olan-

lar sizlersiniz (biziz)” dediler. Sonra, yine tepe-

leri üstüne ters döndüler: “Andolsun, bunların

konuşamayacaklarını sen de bilmektesin.” 

(Enbiya Suresi, 62-65)

Bu konuşmaları yapan insanlar, az sonra Hz. İbrahim’i

ateşe atmaya karar veren insanlardır. Allah’ın kendilerini

hidayete yöneltmesi için yolladığı peygamberlerini ateşe

atmaya kalkışacak kadar zalim olan bu insanların dahi
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vicdanları, hakkı onlara bu derece açıklıkla söylemekte-

dir. Ama ayette haber verildiği gibi bu insanlar vicdanla-

rının sesini duydukları halde “tepeleri üstüne ters dön-

müş” ve gerçeği görmemezlikten, anlamazlıktan gelmiş-

lerdir. Başka bir ayetin ifadesiyle, “körleşmişler ve sa-

ğırlaşmışlar”dır. (Maide Suresi, 71)

Her insan gibi sizin de içinizde vicdan ve nefis bir

arada bulunmaktadır.  Siz de karşılaştığınız her olayda

vicdanınızın ve nefsinizin seslerini duyuyorsunuz. Eğer

Allah’ı razı etmek, doğruya ulaşmak istiyorsanız

sakın vicdanınızın sesini duymazlıktan, anlamazlık-

tan gelmeyin.

İnsan kendi içindeki sesleri birbirine karıştırmaktan,

hangisinin doğruyu, hangisinin yanlışı söylediğini anlaya-

mamaktan endişe edebilir. Ama bilmek gerekir ki, vic-

dan doğruyu gördüğünde bir an dahi tereddüt etmez,

hiçbir zaman insanı kararsızlık içinde bırakmaz ve doğ-

ruyu anında söyler. Ancak vicdanın bu sesinin hemen

sonrasında nefis devreye girer ve vicdanın söylediğini ki-

şiye yaptırmamak için binbir türlü bahaneler uydurur.

Yani bir insanın karşılaştığı bir olay karşısında duyduğu

ilk ses vicdanının sesidir. Arkasından gelen tüm maze-

retler, olumsuzluklar ise nefis kaynaklıdır. Siz duyduğu-

nuz anda, Allah rızası için en güzele çağıran o ilk

sesin vicdanınıza ait olduğunu anlamazlıktan gel-

meyin.

Eğer kişi vicdanını kullanmazsa ve o ilk sese uymaz-

sa, bir süre sonra adeta nefsinin esiri olur ve her türlü

kötülüğe açık hale gelir. Bu, tamamen kendi tercihi ol-

duğundan imtihanı da kaybeder, nefsinin istekleri ve ki-

biri uğruna sonsuza kadar cehennemde yaşamaya mah-

kum olur. Çünkü insan Allah’a kullukla sorumludur ve
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kulluk da ancak vicdana uymakla mümkündür. Bunu an-

lamazlıktan gelenlerin sonunu ise Allah, yukarıda verdi-

ğimiz nefisle ilgili ayetlerin devamında “yıkım” olarak ni-

telendirmiştir:

Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bul-

muştur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla)

örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır. (Şems

Suresi, 9-10)

Herkes pişmanlığın ne kadar can yakıcı bir duygu ol-

duğunu bilir. İşte bu duygunun temelinde vicdanın sözü-

nün dinlenmemesi yatar ve bu, insan için Allah’tan bir

uyarı niteliği taşır. Kimi zaman insan hatalı tercihinden

vazgeçene kadar da bu pişmanlık peşini bırakmaz, mane-

vi bir azaba dönüşür. 

Öyleyse siz vicdan azabı çektiğiniz zaman bunu

anlamazlıktan gelmeyin. Bu, bir yerde hata yaptığını-

zın göstergesidir ve nerede, hangi noktada hata yaptığı-

nızı da size söyleyecek olan yine vicdanınızdır. Dünyada

pişmanlığın telafi imkanı varken bu fırsatı değerlendirin.

Çünkü ahiretteki pişmanlık dayanılmaz boyutlardadır ve

sonsuza kadar da insanın peşini bırakmayacaktır.  

Nefsiniz istemese de, kimi zaman size zor gös-

termeye çalışsa da vicdanınızın size daima doğruyu

söylediğini sakın anlamazlıktan gelmeyin. Eğer siz

vicdanlı olursanız bilin ki Allah sonsuz vicdan sahi-

bidir; nefsinizden sakınarak ve vicdanınıza uyarak

yaptığınız zerre kadar iyililiğinizin karşılığını size

eksiksiz olarak verecektir.
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ANLAMAZLIKTAN GELMEY‹N

Aşağıdaki ayette haber verildiği gibi insanın yaratılışı

din ahlakına yatkındır. Ve Allah insanlara yaratılışlarına

en uygun olan ahlakı öğretmek üzere Kuran’ı indirmiş-

tir. İnsan ancak Allah’ın kitabındaki emir ve tavsiyeleri

yerine getirdiğinde ve Allah’ın sakındırdığı şeylerden sa-

kınıp bu sınırları aşmadığında rahat, mutlu ve huzurlu

olur. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

Öyleyse sen yüzünü Allah’ı birleyen (bir hanif)

olarak dine, Allah’ın o fıtratına çevir; ki insanla-

rı bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışı

için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayak-

ta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bil-

mezler. (Rum Suresi, 30)

Allah’ın sınırlarını aşanlar ve Kuran’da öğretilen ah-

lakı göz ardı edenler ise tarifsiz bir sıkıntı içinde hayat-

larını sürdürürler. Çünkü cahiliye toplumlarında insanla-

rın doğru yanlış kıstasları kişiden kişiye göre değişir ve

birbirinden farklı milyonlarca doğruluk kıstası sürekli

olarak birbiri ile çatışır. Herkes “bence” diyerek kendi

çıkarına en uygun fikri ortaya atar ve yine kendi çıkarı
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doğrultusunda davranır. Oysa Kuran tüm insanları tek

bir doğruya, Allah’ın doğru yoluna yöneltir. Kuran’daki

iyilik kavramı ise şöyledir:

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik

değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, me-

leklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden;

mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, ye-

timlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dile-

nene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; na-

mazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştik-

lerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda,

hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabre-

denler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar,

doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlar-

dır. (Bakara Suresi, 177)

Kuran’a tabi olan insanlar Allah’ı olabilecek en fazla

şekilde razı etmeye ve O’nun hoşnutluğunu kazanmaya

çalışırlar. Bunun için Kuran’ın gösterdiği şekilde sürekli

bir tavır mükemmelliği içinde, hayır, güzellik peşinde

olurlar. Hiçbir karşılık ve takdir beklemeksizin fedakar-

lıkta bulunur, Allah’ın emrine uygun olarak kötülüğü iyi-

likle uzaklaştırırlar. Her kararları, konuşmaları, tavırları,

tepkileri Allah korkusuna dayalı olduğundan yaşamları-

nın her anında olabilecek en güzel ahlakı sergilerler. 

Ama dinden uzak yaşayan insanlarda Allah korkusu

olmadığı için, bu insanları kötülükten engelleyen herhan-

gi bir sebep de yoktur. Bir kere dünyaya gelmiş ve or-

talama üç beş on yıl ömür sürüp ardından ölümle birlik-

te yok olacağına inanan bir insanın, fedakar olması, sa-

bırlı olması, karşılık beklemeden iyilik yapması kısaca gü-

zel davranışlarda bulunması için kendine göre bir neden

yoktur. Tam tersine o, bunların her birini bir kayıp ya da



saflık olarak değerlendirecektir. Yine aynı şekilde kendi

menfaatlerine ulaşmak için de engel tanımayacaktır.

Çünkü dünyada bir karşılık alacağına inanmadığı gibi ahi-

ret inancına da sahip değildir. İnsan, sonucunda kesin

olarak bir kayba uğrayacağı şeyden çekinir, hele ki şid-

detli bir azapla karşılık göreceğini bilirse o harekete hiç

yeltenmez. Ama dinden uzak yaşayan insanlarda bu çe-

kinme hissi yoktur. Allah korkusunun olmadığı, O’nun

sınırlarının aşıldığı bir toplumda insanlar her türlü kötü-

lüğe ve dejenerasyona açıktır. 

Tüm bunların sonucunda güzel ahlakın ancak

Allah’ın sınırlarına uyulduğunda yaşanacağını, bu-

nun aksinde ise nasıl bir ortam oluşacağını sakın an-

lamazlıktan gelmeyin. Eğer dünyada da güzel bir

hayat sürmek istiyorsanız, mutlaka Allah’ın dinine

yönelmeniz gerektiğini göz ardı etmeyin.

Allah'ın hoşnut olacağı bir ahlakın en önemli göster-

gelerinden biri, insanın Allah'a karşı olan samimiyeti ve

dürüstlüğüdür. İnsan hiç kimseye karşı değil, yalnızca

Allah’a karşı sorumludur ve ahirette kendisini hesaba

çekecek olan da Allah’tır. Öyleyse dünyevi bir takım çı-

karlar uğruna, Allah’ı unutup da insanların rızası için bir

takım yalanlara, samimiyetsiz tavırlara başvurmak son

derece anlamsızdır. Allah herşeyi görüp, işitiyorken

ve şahitlik ediyorken sakın samimi ve dürüst ol-

maktan başka yolunuz olmadığını anlamazlıktan

gelmeyin. 

Yine güzel ahlakın en belirgin göstergelerinden bir

diğeri tevazudur. Kibirle güzel ahlakın bir arada yaşan-

ması mümkün değildir. Büyüklenen bir insanın insanlara

güzel söz söylemesi, sevgi ve saygı beslemesi, fedakarlık-

ta bulunması ya da dostane bir tavır içinde olması müm-
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kün değildir. Oysa insan bilmelidir ki, kendisine kibir ko-

nusu yapabilecek hiçbir şeye sahip değildir. Kibir konu-

su yaptığı şey malı ise, göklerde, yerde ve bu ikisi arasın-

da bulunan tüm mülk zaten Allah’ındır. Zeka, güzellik,

yetenekse bunları insana veren de Allah’tır ve dilediği

zaman hemen almaya kadirdir. Kaldı ki insan ölümlü bir

varlıktır. Allah canını aldığında o, geçici bir süre emanet-

çiliğini yaptığı herşeyi gerçek sahibine bırakıp yapayalnız

ve yalın olarak Allah’ın huzuruna gidecektir. Ve Ku-

ran'da bildirildiği gibi, dünyada kibirlenenler ahirette bo-

yun bükmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir. 

Gerçek budur. İnsanın kendisine kibir konusu

yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ne kadar zengin, ne

kadar güzel, ne kadar ünlü, ne kadar itibar gören

bir insan olursanız olun bunu sakın anlamazlıktan

gelmeyin... İnsana kazanç sağlayacak olan yalnızca

Allah'ın hoşnutluğu için göstereceği güzel bir ahlak,

güzel bir teslimiyettir.

Allah Kuran’da güzel ahlaka dair pek çok detay bil-

dirmiştir. Allah’a gönülden bağlanan ve hesap vereceğini

bilen her insanın üzerinde taşıdığı bu ahlakın ana hatla-

rını şöyle sıralayabiliriz:

-Güvenilirdir,

-Kötülüğe karşı en güzel şekilde karşılık verir,

-Daima hayırlarda ve güzelliklerde yarışır,

-Hoşgörülü ve bağışlayıcıdır,

-Müminlere karşı merhametli ve yumuşak huyludur, 

-Öfkesine kapılmaz,

-Yaptığı iyilik ve yardımlara karşılık beklemez,

-İtidalli bir yapı gösterir,

-Alaycılık, kıskançlık, bencillik gibi özelliklerden ke-

sin olarak kaçınır,
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-İnsanları maddi değerlere göre değil, yalnızca ahlak-

larına ve takvalarına göre değerlendirir,

-İnsanlara güzel söz söyler,

-Sözüne ve emanetlerine sadıktır,

-Şahitliğini doğru yapar,

-Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirir,

-Gerektiğinde her türlü fedakarlıkta bulunur,

-Uzlaştırıcıdır,

-Gösteriş yapmaktan uzak durur,

-Sabırlıdır,

-Alçakgönüllüdür…..

Yukarıda sıraladıklarımız yalnızca belli başlı mümin

özellikleridir. Allah tüm bunlardan insanı sorgulayacaktır.

Dünyada bu üstün ahlakı yaşayan insanları ise hem dünya-

da hem de ahirette güzel bir hayatla ödüllendirecektir:

Hayır, kim (güzel davranış ve) iyilikte bulunarak

kendisini Allah’a teslim ederse, artık onun Rab-

bi katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur

ve onlar mahzun olmayacaklardır.  (Bakara Sure-

si, 112)

İçinde bulunduğunuz şartlar ne olursa olsun,

başta kendi ahiretiniz için güzel ahlaktan taviz ver-

memeniz gerektiğini sakın anlamazlıktan gelmeyin.  



BÜTÜN KÖTÜLÜKLER‹N
KAYNA⁄ININ 

D‹NS‹ZL‹K OLDU⁄UNU
ANLAMAZLIKTAN GELMEY‹N

Allah’ın varlığına inanan bir insan tüm yaşamı boyun-

ca, O’nun kendisine gösterdiği yolda ilerler. O’nun

emirlerine, hükümlerine büyük bir hassasiyet gösterir,

ömrünü Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmak için geçirir.

Bunun için de Allah’ın insanlar için seçip beğendiği din

olan İslam’a göre yaşar ve Kuran’ı kendisine rehber edi-

nir. Yüksek vicdanları sayesinde Allah’ın kendilerinden

istediği ve birçok ayetinde örneklerini bildirdiği güzel

ahlakı tüm yaşamlarına yansıtırlar. Asla Rabbimizin hü-

kümlerinin dışına çıkmaz, yasaklarını göz ardı etmezler.

Bu, Allah’ın kendilerini yarattığı gibi, ölümü, hayatı ve

ahireti de yarattığını bilerek O’ndan korkup sakınan in-

sanlarda var olan bir ahlaktır. 

Allah’ın varlığını inkarda direten, inkar etmese de

O’nun kendilerine gönderdiği dine teslim olmayı kabul

etmeyen insanlar ise bu güzel ahlakı asla yaşayamazlar.

Kuran ahlakının gerektirdiği iyilikleri, güzellikleri hiçbir

zaman yerine getiremezler. Bu yüzden dinin yaşanmadı-

ğı toplumlar her türlü ahlaksızlığı, çirkinliği korkusuzca,
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sonucunu düşünmeden yapan insanlardan oluşur. 

Allah korkusu olmayan bir insan rahatlıkla yalan söy-

ler, hırsızlık yapar, rüşvet alır, adam öldürür, intihar

eder, kumar oynar, insanların haklarını çiğner, adaletsiz-

lik yapar. Bunları ya açıkça yapar ya da kendince meşru

bir zemine oturtarak tüm bu kötülükleri işler. Öfkesini

tutamaz, kindardır, kıskançlık ve hırs yapar, insanları in-

citebilecek sözleri rahatlıkla sarf eder, fedakar değildir,

kendi menfaatleri herşeyden önce gelir. Bu insanların

arasından, “ben dindar değilim ama kindar da değilimdir,

öfkeli de” diyenler çıkabilir. Fakat bu insan gün gelir,

kendisini çileden çıkaracak bir olayla karşılaşır, Allah’a

tevekkülü olmadığı için öfkelenir ve üzerine hiç kondur-

madığı her türlü kötülüğü yapma hakkını kendinde gö-

rür. Hatta an gelir, adam öldürür ve arkasından “ama

hak etmişti” der. Bu, Allah’tan korkup sakınan bir insan-

da ise asla olmayacak bir sonuçtur. Çünkü inançlı bir in-

san sabırlıdır ve Allah’ın haram kıldığı bir şeyi yapmaz.

Bu yüzden de asla öfkesine kapılmaz.

İnançsız bir insan “ben dinsizim, ama rüşvet almıyo-

rum, dürüstüm” diyebilir. Ama bu, sadece bir iddiadır.

Çünkü Allah’tan korkup sakınmayan bu kişi zorda kaldı-

ğında her kötülüğü rahatlıkla yapabilir. Mesela, “çocuk-

larımı okutabilmek için rüşvet aldım” gibi kendince meş-

ru bir mazeret uydurabilir. Oysa dindar bir insan için

böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmaz. Ahirette

hesabını veremeyeceğini bildiği bir tavrı Allah’tan kor-

kup sakınan bir insan asla yapmaz.

Hırsızlık da bu samimiyetsiz tavra iyi bir örnektir.

Hırsızlık gibi toplumun genelinde hoş karşılanmayan bir

suç bile bu kişiler arasında, bazı şartlarda meşru görüle-

72



bilir. Örneğin otellerden, lokantalardan alınan havlu, ça-

tal-bıçak gibi eşyalar hırsızlık olarak görülmez. Oysa di-

ne göre bu, her halikarda bir ahlaksızlıktır. 

İşte bunların tümü Allah’tan korkup sakınmayan in-

sanların ortak karakteridir. Bu karakteri anlatmak için

daha başka yüzlerce örnek verilebilir. Böyle insanlar gü-

zel bir ahlak için asla iradelerini kullanmazlar. Ancak bir

çıkarları söz konusu olduğunda bazı fedakarlıklar yapa-

bilirler. Ve bu fedakarlık söz konusu çıkarın ortadan

kalkmasıyla sona erer. Oysa dindar bir insanın iradesi

son derece kuvvetlidir. Allah korkusu bunu gerektirir.

Bu korku, dinin topluma sağladığı güvenli ortamların da

garantisidir.

Aile ortamını meydana getiren vefa, bağlılık, sevgi ve

saygı gibi değerler de dinsiz bir toplumda ortadan kal-

kar. Güzel ahlakın getirdiği bu davranışları hiçbir karşılık

beklemeden yaşayanlar, yalnızca Allah’tan korkan ve

tüm yaptıklarının hesabını ahirette vereceklerini bilen

inançlı insanlardır.

Merhamet, sevgi ve fedakarlık üzerine kurulan, Ku-

ran ahlakına dayalı aile yapıları bir toplumun geleceği ve

huzuru açısından son derece hayati önem taşır. Ama bu

değerlerin ortadan kalktığı dinsiz ortamlarda, toplumun

temel direği olan aile yapısı bozulduğundan toplum ya-

pısı da bozulur. 

Ancak Kuran’ı rehber edinmekle elde edilen bu hu-

zurlu ortamları oluşturmak ancak insanların Allah inan-

cı ve korkusuyla mümkün olabilir. Bunlar kesin olan

APAÇIK gerçeklerdir. 

Dinsizliğin hakim olduğu toplumlarda sosyal anarşi

meydana gelir. Zengin fakiri ezer, fakirler de onlara
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kinlenir, patron işçiye, işçi de patrona karşı anlayışsız ve

saldırgan bir tutum izler. İhtiyaç içinde olan insanlara

merhamet değil tam tersine kızgınlık duyulur. Baba ço-

cuğuna çocuk da babasına karşı saldırgan bir tavır içine

girer.

Gazetelerde bir gün bile eksilmeyen cinayet ve inti-

har haberlerinin kaynağını hep dinsizlik oluşturmaktadır.

Sadece öfkelendiği, kin güttüğü ya da o kişinin ölümün-

den bir çıkar elde edebileceği için gözünü bile kırpma-

dan soğukkanlılıkla adam öldüren bir insan ahirette bu

yaptıklarının hesabını vereceğini düşünmemektedir el-

bette. Allah’tan korkup sakınmayan bir insanın rahatlık-

la işleyeceği bu suçlar, tüm toplumun düzenini bozacak,

huzuru yok edecek davranışlardır. 

Böyle toplumlarda yardımlaşma, cömertlik gibi kav-

ramlar yok olmuştur. İnsanlar birbirlerini kollamaz, sağ-

lıklarını, rahatlarını asla düşünmez, insanlara dokunabile-

cek zararları engelleme yoluna hiç gitmezler. Örneğin

yolda rahatsızlanıp yere düşen bir insana gereken ilgi

gösterilmez, insanlar kendi başlarının çaresine bakmaya

bırakılırlar. Herkes birbirinden maksimum faydalanmaya

bakar, bu yüzden birbirlerini “dolandırmaktan” çekin-

mezler. Benzinci benzine su katar, market süresi dol-

muş bir ürünü vermekten kaçınmaz… Verilen hizmetler

de hep sınırlıdır, doktor ancak çok iyi bir müşteriyse ge-

reken ihtimamı gösterir, ancak iyi para kazanacağını dü-

şünürse iyi hizmet verir. Sonuç olarak bu insanların ço-

ğu sadece dünyevi bir menfaat söz konusuysa bir takım

fedakarlıklara katlanabilirler.  

Görüldüğü gibi dinin yaşanmadığı her yerde toplum-
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sal sorunlar, ahlaksızlıklar tükenmek bilmez. O halde

Allah’ın insanlar için seçtiği ve beğendiği dinine tes-

lim olmak gerektiğini, ancak bu şekilde güven ve

huzurun elde edilebileceğini ANLAMAZLIKTAN

GELMEYİN. Ve ancak Allah’ın emirlerine uyarak

geçirdiğiniz bir ömrün ahirette de hesabını güven-

le verebileceğinizi bilin.

Dinsizliğin getirdiği kötü ahlak, insanların en başta

kendi huzurlarını bozar, kalplerinde büyük bir sıkıntı

meydana getirir. Örneğin kıskançlığı yaşayan ve bunun

beraberinde etrafına kötülük yapan bir insan için yaşadı-

ğı öfke, çektiği vicdan azabı ve kıskançlığın kalbinde

meydana getirdiği baskı oldukça sıkıntı vericidir. Kişinin

yaptığı kıskançlıktan çoğu zaman karşı tarafın haberi bi-

le olmaz, olsa da bundan bir zarar görmez. Dolayısıyla

insanın yaşadığı kıskançlıktan geriye sadece o kişide bı-

raktığı vicdan azabı ve öfke kalır. Bu da dinsizliğin insan-

da meydana getirdiği sıkıntılı ruh hallerinden biridir.

Allah bir ayetinde dinden uzak insanların içlerindeki sı-

kıntıya şöyle dikkat çekmiştir:

Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun

göğsünü İslam’a açar; kimi saptırmak isterse,

onun göğsünü, sanki göğe yükseliyormuş gibi

dar ve sıkıntılı kılar. Allah, iman etmeyenlerin

üstüne işte böyle pislik çökertir. (En’am Suresi,

125)

Dindar insanlar ise birbirlerinin yaptığı iyi ve hayırlı

işlerden dolayı memnuniyet duyarlar, birbirlerinin güzel

yönlerinden zevk alırlar. Bir insanın güzelliği, inançlı bir

insana Allah’ın yaratma gücünü hatırlatır ve O’nu tesbih
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etmesine vesile olur. Oysa dinden uzak bir ortamda kıs-

kançlığın sonucunda sarf edilen incitici sözler, takılan kö-

tü lakaplar, yapılan dedikodular, hep gergin ortamlar

oluşturur. İşte dinsizliğin insanlarda oluşturduğu bozgun-

cu, tahammülsüz, dengesiz karakter tüm bunları yapan

kişilerin kendilerine büyük bir sıkıntı olarak geri döner.

Yani bu insanlar açıkça kendi kendilerine zulmederler.

…Ancak insanlar, kendi nefislerine zulmediyor-

lar. (Yunus Suresi, 44)

Allah’tan korkup sakınan bir insan olaylar karşısında

her zaman sabırlı davranır. Zorluklar hiçbir zaman onu

yıldırmaz, moralini bozmaz. Allah’a güvenip dayandığın-

dan her türlü olayı kararlılıkla ve metanetle karşılar. Di-

nin insanlara sağladığı tevekküllü ve dingin ruh haline sa-

hip olduğundan olayları akılcı değerlendirir ve sonuca

ulaşır. Ama dinsizliğin getirdiği tevekkülsüzlük, sıkıntı ve

batıl korkularla dolu bir ruh haline sahip insanlar asla gü-

zel bir yaşam sürdüremezler. Ne toplumlar, ne de top-

lum içindeki bireyler dinden uzak yaşanan bir ortamda

“mutmain” bir ruh haline sahip olamazlar. Allah’ın bir

Kuran ayetinde bildirdiği gibi, “kalbler yalnızca

Allah’ın zikriyle mutmain olur.” (Rad Suresi, 28)

Öyleyse dinsizliğin, toplumların tüm güzel ve

insani duygularını bitirdiği gerçeği üzerinde mutla-

ka düşünüp öğüt alın ve Allah’ın hükmüne teslim

olmayan insanların dünyada da, ahirette de zorluk-

lar ve pişmanlıklar içinde yaşam süreceklerini anla-

mazlıktan gelmeyin.

76



AH‹RET‹N VE HESAP
GÜNÜNÜN VARLI⁄INI 

ANLAMAZLIKTAN GELMEY‹N

Dünya üzerinde iyi insanlar, kötü insanlar, dürüst ki-

şiler, yalancı kişiler, Allah’tan korkup sakınanlar, yeryü-

zünde bozgunculuk çıkaranlar hep bir arada yaşamlarını

sürdürürler. Kimi insan Allah’ın hükümlerine kesin ola-

rak itaat ederken, kimi başkaldırır, kimi ise bir kısmını

uygulayıp bir kısmını göz ardı eder. Elbette bu insanların

karşılaşacakları son da birbirinden tamamen farklı ola-

caktır. Allah sonsuz adaleti gereği sayılan tüm bu insan-

lara hak ettikleri karşılığı verecektir. Bu kesin vaat Ku-

ran’da şöyledir:

Yoksa kötülüklere batıp-yara alanlar, kendileri-

ni iman edip salih amellerde bulunanlar gibi kı-

lacağımızı mı sandılar? Hayatları ve ölümleri bir

mi (olacak)? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah,

gökleri ve yeri hak olarak yarattı; öyle ki, her

nefis kazandıklarıyla karşılık görsün. Onlara zul-

medilmez. (Casiye Suresi, 21-22)

İşte Allah’ın insanlara hak ettikleri karşılığı vereceği

yer ahirettir. Bu APAÇIK bir gerçektir. Allah her olayı

duyan gören, yapılan her iyiliği ve her kötülüğü bilendir.



Öyleyse Allah’ın sonsuz adaletinin tecelli edeceği,

iyi veya kötü yapılan her tavrın karşılığının alınaca-

ğı ahiretin varlığını anlamazlıktan gelmeyin. Ayrıca

unutmayın ki, bu gerçeği görmezden gelmek, “ölünce

toprak olacağız” demek insanın din gününde tekrar ya-

ratılmasını ve hesaba çekilmesini engellemeyecektir.  

Belki insan dünya hayatında kendisini kandırabilir.

Ahiret gerçeğini görmezden gelerek, kendince dünyanın

tadını çıkarmaya çalışabilir. Belki kendi kendine söyledi-

ği yalanlarla vicdanının sesini bastırabilir. Ama bu, o kişi-

nin Allah katında belli olan vakti dolduğunda ölmesini ve

yine Allah katında belirlenmiş olan bir zamanda tekrar

diriltilmesini engellemez. Anlamak istese de, istemese

de mutlaka her insan din gününde diriltilecek, Allah’ın

huzurunda hesap verecek, sonra yaptıklarının karşılığını

almak için kazandığı ebedi yurda sevkedilecektir. O gün

bu apaçık gerçeği görmezden gelenlerin, kendilerini

kandırarak dünya hayatı ile tatmin olmaya çalışanların

sevkedilecekleri yer cehennemdir. Ve bu yaptıkları vic-

dansız tavır nedeniyle cehennemi hak eden insanlar son-

suza kadar oradan çıkamayacaklardır . 

Allah Kuran’da bize ahiretin varlığını anlamazlıktan

gelen, yeniden dirilişi inkar eden insanların içinde bulun-

dukları ruh halini, söyledikleri sözleri, düşüncelerini ha-

ber verir. Ve buna karşılık uğrayacakları sonu da bildirir:

Allah, kimi hidayete erdirirse, işte o, hidayet

bulmuştur, kimi saptırırsa onlar için O’nun dı-

şında asla veliler bulamazsın. Kıyamet günü, Biz

onları yüzükoyun körler, dilsizler ve sağırlar

olarak haşrederiz. Onların barınma yerleri ce-

hennemdir; ateşi sükun buldukça, çılgın alevini
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onlara arttırırız. Bu, şüphesiz, onların ayetleri-

mizi inkar etmelerine ve: “Biz kemikler haline

geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı,

gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltilece-

ğiz?” demelerine karşılık cezalarıdır. (İsra Sure-

si, 97-98)

Allah’ın ayette haber verdiği sorunun cevabı aslında

son derece açıktır: İçinde yaşadığımız evren Allah’ın

muhteşem yaratma sanatının delilleriyle doludur. Kuş-

kusuz bu mucizevi yaratılışın sahibi olan, herşeyi yoktan

var eden Allah dilediği anda benzerlerini de yaratmaya

kadirdir. Nitekim Allah Kuran’da, nasıl olacak, nasıl ya-

ratılacak, kim yaratacak gibi sorularla apaçık ortada ol-

duğu halde ahiret gerçeğini anlamazlıktan gelmeye çalı-

şan insanlara şöyle seslenmektedir: 

Görmüyorlar mı; gökleri ve yeri yaratan Allah,

onların benzerini yaratmaya gücü yeter ve on-

lar için kendisinde şüphe olmayan bir süre

(ecel) kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda

ayak direttiler. (İsra Suresi, 99)

Sonsuz bir adaletin tecelli edeceği ahirette, insanın

her yaptığının hesabını vereceğini ve karşılığını göreceği-

ni anlamazlıktan gelmeyin.

İnsanların büyük bir kısmı ahirete inandığını söyler

ama ahireti gerçek anlamda düşünmez. Dünya hayatında

yaptığı herşeyin orada karşısına çıkacağını anlamazlıktan

gelir. Ahireti, hesap gününü, cenneti ve cehennemi

Allah’ın Kuran’da bize bildirdiği şekilde değil, kendi ol-

masını istediği şekilde yorumlayarak kendisini kandırır. 

Oysa Allah bize ahiret hayatını da, hesap anını da,
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kimlerin cennete, kimlerin cehenneme gideceğini de

tüm detayları ile bildirmiştir. Herkes din gününde

Allah’ın huzurunda yapayalnız duracak, dünya hayatı bo-

yunca yaşadığı her anın hesabını verecektir. Hayatı bo-

yunca her an Allah’ın rızasını aramış olan kullar cennete

gidecek, orada sonsuza kadar Allah’ın sınırsız nimetleri

içinde yaşayacaklardır. Ahireti düşünmeden dünya için

yaşayanlar ise cehenneme gidecek ve orada sonsuza ka-

dar azap içinde kalacaklardır. 

“Allah nasıl olsa beni affeder” diyenler, “kalbim te-

miz, benden nice kötü insanlar var” diye iddia edenler,

kimseye bir zararlarının dokunmadığını bundan dolayı

cennete gideceklerini savunanlar, sadece belirli ibadetle-

ri yaparak kurtulacaklarını sananlar, aslında gerçeği bil-

dikleri halde kendilerini kandırarak doğruları görmez-

den gelmeye çalışmaktadırlar. Nitekim Allah, her ne ka-

dar bahaneler öne sürerek anlamamaya çalışsalar  da in-

sanların aslında doğruların farkında olduklarını şöyle bil-

dirmiştir:

O gün, ‘sonunda varılıp karar kılınacak yer

(müstakar)’ yalnızca Rabbinin katıdır. İnsana o

gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri

şeylerle haber verilir. Hayır; insan, kendi nefsi-

ne karşı bir basirettir. Kendi mazeretlerini or-

taya atsa bile. (Kıyamet Suresi, 12-15)

Allah’ın ayette bildirdiği gibi her insan kendine

basirettir. Her insan doğruları bilir. Bu sebeple ma-

zeretler ortaya atarak gerçekleri anlamazlıktan

gelmeye çalışmak anlamsızdır. Kendisinden daha kö-

tü insanların olması din gününde hiç kimseyi kurtarmaz,

babasının ya da dedesinin dindar olması, bir iki fakire pa-
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ra vermek ya da “ben müslümanım” demek de insanı

kurtaramaz… Diğer insanlar ne yaparsa yapsın, herkes

kendi yaptıklarından sorumludur, tek başına Allah’ın hu-

zurunda bulundurulacak ve yaşadığı her anın hesabını

tek başına verecektir. Kendince çok işinin olması, kendi

bakış açısına göre iyi olması, “ekmek parası kazanmak”,

çocuklarına bakmak zorunluluğu taşıması, kendince fay-

dalı bir mesleğe sahip olması, veya yine kendi bakış açı-

sına göre yaptığı işlerin Allah için yapılacak ibadetlerden

daha önemli olması da kişiyi kurtarmaz. Çünkü neyin

doğru neyin yanlış olduğu, neyin insana ahireti kazandı-

racağı ya da neyin kaybettireceği Kuran’da yazılıdır. 

Kuran dışı ölçüleri alarak cennete gideceğini savu-

nanlar, dini yaşamak için yaşlanmayı bekleyerek vakit

kaybedenler, ortaya sundukları bahanelerle hem kendi-

lerini kandırıp hem de diğer insanları aldatmaya çalışan-

lar, unutmamalıdırlar ki burada öne sürdükleri mazeret-

ler ahirette onları kurtarmaya yetmeyecektir. Burada

anlattıkları yalanlar Rahman olan Allah’ın huzurunda hiç-

bir işe yaramayacak, hatta bu insanların din gününde ko-

nuşmalarına dahi izin verilmeyecektir. O gün gerçekleri

görmezden gelerek Allah’ın sınırlarını korumayan,

Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen insanlar pişmanlık-

larını şu şekilde ifade edeceklerdir:

O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün

düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona

ne fayda? Der ki: “Keşke hayatım için, (önceden

bir şeyler) takdim edebilseydim.” Artık o gün

hiç kimse (Allah’ın) vereceği azab gibi azablan-

dıramaz. O'nun vuracağı bağı hiç kimse vura-

maz. (Fecr Suresi, 23-26)
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O gün yaşanacaklar, başta da belirttiğimiz gibi, her-

şeyi bilen ve gören  Allah’ın sonsuz adaletinin bir gere-

ğidir. O gün Allah vicdanlarını kullanan kullar ile vicda-

nın sesini bastırarak gerçekleri görmezden gelen kulları-

nı kesin olarak ayıracaktır. Siz de böyle bir pişmanlık

yaşamamak için ahirete hazırlık yapın, burada yap-

tığınız her hazırlığın karşınıza çıkacağını unutma-

yın. Ve sakın bu gerçekleri anlamazlıktan gelerek

hayatınızı boş ve anlamsız işlerle uğraşarak geçir-

meyin. 

Bu dünyadaki hayat, ahirete tercih edilmeyecek ka-

dar geçicidir. Deniz kenarına dizilmiş yalılar, süslü bah-

çelerin içindeki köşkler, denizi yara yara giden sürat

motorları, yatlar, birbirinden renkli son model arabalar,

gece kulüpleri, eğlence merkezleri, beş yıldızlı oteller,

sağlıklı çocuklar, güzel ve itibarlı eşler… Bu sayılan ni-

metler insanlara son derece çekici gelebilir. İnsan bütün

ömrünü bunlara sahip olmaya çalışarak geçirebilir. An-

cak insan değil bunların birkaç tanesine, hepsine de sa-

hip olsa Allah katında belirli olan süresi dolduğunda sa-

hip olduklarını bırakarak ahirete gidecektir.

Belki siz de söz konusu insanlar gibi hayatınızı bu ni-

metlere sahip olmanın yollarını arayarak geçiriyor olabi-

lirsiniz. Ama ahirette, sahip olduğunuz bu nimetle-

rin hiçbirinin size fayda sağlamayacağını anlamaz-

lıktan gelmeyin. 

Ölüm melekleri canınızı almaya geldiklerinde, o ana

kadar sahip olmak için bütün gücünüzle uğraştığınız ma-

lınızı, mülkünüzü bir daha görmemek üzere bırakarak

bu dünyadan ayrılacaksınız. Tekrar dirildiğinizde ise ar-

tık bambaşka bir mekanda, ahirette Allah’ın huzurunda

hesap vereceksiniz. O anda size ne malınızın miktarının,
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ne kaç çocuk sahibi olduğunuzun, ne makamınızın, ne

tahsilinizin sorulmayacağını unutmayın. O gün dünyanın

en büyük devlet adamlarından, tarih boyunca yaşamış

olan krallara, kraliçelere kadar kimsenin kimseden dün-

yada maddi anlamda sahip olduklarından dolayı  bir üs-

tünlüğü olmayacak, hiçbir yakın dost, bir yakın dostu

sormayacak, hatta o günün korkusundan dolayı inkar

edenler dünya da sahip olduklarını fidye olarak verip

kurtulmak isteyeceklerdir: 

(Böyle bir günde) Hiçbir yakın dost bir yakın

dostu sormaz.

Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu-günah-

kar, o günün azabına karşılık olmak üzere, oğul-

larını fidye olarak vermek ister;

Kendi eşini ve kardeşini,

Ve onu barındıran aşiretini de;

Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de);

sonra bir kurtulsa.

Hayır; (hiçbiri kabul edilmez). Doğrusu o (ce-

hennem), cayır cayır yanmakta olan ateştir:

Başın derisini kavurup-soyar.

Yüz çevirip arkasını döneni çağırır-durur.

(Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde

(üstüste) yığmakta olanı. (Mearic Suresi, 10-18)

Siz de ayetlerde haber verilen bu gerçekleri dü-

şünün ve o günün azabının, bir insanın dünyada sa-

hip olduğu herşeyi fidye olarak verip kurtulmak is-

teyeceği kadar büyük olacağını anlamazlıktan gel-

meyin.
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Allah bir ayetinde inkar edenlerin dünyanın tümüne

sahip olsalar bile  bunu verip, cehennem azabından kur-

tulmak isteyeceklerini bildirmiştir:

Eğer yeryüzünde olanların tümü ve bununla bir-

likte bir katı daha zalimlerin olmuş olsaydı, kıya-

met günü o kötü azabtan (kurtulmak amacıyla)

gerçekten bunları fidye olarak verirlerdi. Oysa,

onların hiç hesaba katmadıkları şeyler, Allah’tan

kendileri için açığa çıkmıştır. (Zümer Suresi, 47)

Aslında insan vicdanıyla bunu bir an düşünse rahatlık-

la doğruyu bulabilir. Örneğin bugün dünya üzerinde yaşa-

yan insanlara sahip oldukları herşeyi vermeleri karşılığın-

da hemen cennete gidecekleri söylense bunu kabul etme-

yecek insan çıkmaz. Herkes tereddütsüz olarak malını,

mülkünü, oğlunu, makamını bırakır ve sonsuza kadar ka-

lacağı cennete ulaşmaya çalışır. Aslında insanın sorumlu-

luğu budur. Allah'ın razı olacağı davranışlarda bulunmak,

dünyada gereksiz hırslara kapılmamak, Allah için yaşamak

ve sonucunda bir mükafat olarak cennete kavuşmak…

Fakat, insanları kandıran bunun hemen olmamasıdır. Ge-

çecek kısacık zaman insanlara uzun gelir. Ve bu nedenle

söz konusu kişiler büyük bir akılsızlık yaparak kısacık bir

hayatı sonsuza kadar kalacakları cennete tercih ederler.

Bir tarafta 60-70 senelik göz açıp kapayıncaya kadar

geçecek bir zaman, diğer tarafta bitmeyen bir ömür…

Bir tarafta bitmeyen, eşi benzeri olmayan, güzellik-

lerle dolu, insanın her istediğinin o anda yaratıldığı bir

hayat, diğer tarafta kısa, geçici, eksik neye elinizi atsanız

elinizde kalan, gençliğin, güzelliğin, hızla akıp gittiği, ne

kadar uğraşılırsa uğraşılsın elde edilen metaların bir tür-

lü insanı tatmin etmediği bir hayat… 
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Siz bu gerçeği görmezden gelmeyin. Cennetin

eşşiz nimetlerine kavuşabilmek elinizdeyken, eksik

ve geçici metaları elde etmek için vicdanınızın sesi-

ni susturmayın. İnsanların düşünmeyerek, üstünü

örterek, kısacık bir hayat için neleri terk ettiğini

anlamazlıktan gelmeyin.

İnsanların ahiretin varlığını göz ardı etmelerinin en

büyük nedenlerinden bir tanesi çoğunluğun bu şekilde

hareket etmesidir. Oysa bu, Allah’ın imtihanının bir ge-

reğidir. Allah insanları bu şekilde denemektedir ve bu

sebeple Kuran’da kullarını çoğunluğa uymamaları konu-

sunda uyarmaktadır:

Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olur-

san, seni Allah’ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar.

Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak ‘zan

ve tahminle yalan söylerler’. (En’am Suresi, 116)

Çok kişinin yanlış yolda olması ise sizi etkilememeli-

dir, çünkü herkes kendisinden sorumludur. Allah Ku-

ran’da insanların çoğunun iman etmeyeceğini iman

edenlerin ise şirk koşmadan iman etmeyeceğini bildir-

miştir. Bu insanların çoğunun ahiret için hazırlık yapma-

dığı bundan dolayı da cennete gidemeyeceği anlamına

gelir. Böyle bir durum ise vicdanlı bir insan için mazeret

değil aksine daha çok korkup sakınmak için bir vesiledir.

Bu nedenle siz de “insanların çoğu böyle” deyip

apaçık gerçekleri anlamazlıktan gelmeyin. Tek ba-

şınıza da olsanız kendinizden sorumlu olduğunuzu

unutmadan ahiretiniz için ciddi bir hazırlık yapın ve

çaba gösterin. 

Ahiretteki kurtuluş için dünyada gösterilen çabanın

ne olması gerektiği Kuran’da bize haber verilmiştir. He-

sap günü insanlar, Allah’a olan bağlılıkları, korkuları ve
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bu korkunun getirdiği güzel ahlakları ile değerlendirile-

cektir. İnsanların Allah’a içten bağlılıkları onlara fayda

sağlayacaktır. Allah Kuran’da ne malların ne de evlatla-

rın kendisine yaklaşmak için bir yol olmadığını, ancak

iman edip salip amellerde bulunanların cennete gidebile-

ceğini bildirmiştir:

Bizim katımızda sizi (Bize) yaklaştıracak olan

ne mallarınız, ne de evlatlarınızdır; ancak iman

edip salih amellerde bulunanlar başka. İşte on-

lar; onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere

kat kat mükafaat vardır ve onlar yüksek köşkle-

rinde güven içindedirler. (Sebe Suresi, 37)

Allah Kendi katında makbul olanın ve insanın sonsuz

azaptan kurtarabilecek olanın yalnızca takva (Allah’ın

emirlerine ve tavsiyelerine uymak, aksi düşünce ve dav-

ranışlardan sakınmak) olduğunu şöyle haber verir:

Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir

dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için

sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphe-

siz, Allah katında sizin en üstün (kerim) olanı-

nız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride

olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alan-

dır. (Hucurat Suresi, 13)

Bu sebeple siz de dünyanın geçici süslerine aldana-

rak, sahip olduğunuz malların ve evlatların Allah katında

ölçü olmayacaklarını, din gününde sizi kurtaracak tek

şeyin takvanız olduğunu anlamazlıktan gelmeyin. 

İşte ahiret yurdu; Biz onu, yeryüzünde büyük-

lenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak isteme-

yenlere (armağan) kılarız. (Güzel) Sonuç takva

sahiplerinindir. (Kasas Suresi, 83)
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AZAP YURDU OLDU⁄UNU 
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Pek çok insan, ahiretin varlığını kabul ettikleri halde

cehennemin nasıl bir yer olduğunu düşünmek istemez-

ler. Çünkü insan orada görülecek olan şiddetli azabı dü-

şündüğü zaman, korkup sakınması ve hayatını Allah’ın

emirlerine göre düzenlemesi gerektiğini bilir, aksini uy-

guladığında ise vicdanı rahatsız olur. Bu vicdan azabın-

dan kurtulmak için cehennemin varlığını göz ardı eder.

İşte bundan dolayı söz konusu kişiler “cehennemde

sonsuza kadar kalınacağını sanmıyorum”, “Allah’ın kulla-

rını bu kadar şiddetli cezalandıracağına inanmıyorum”

gibi yalanlar söyler, söyledikleri yalana delil olarak da

Allah’ın sonsuz merhametli olmasını kullanmaya kalkar-

lar. Oysa bu insanlar çok iyi bildikleri bir gerçeği anla-

mazlıktan gelmektedirler.

Herşeyden önce cehennem Allah’ın sonsuz adaletinin

tecelli ettiği bir mekandır. Elbette dünya hayatı boyunca

Allah'ın emir ve yasaklarına uyan kullar ile, şeytana uyan,

yeryüzünde bozgunculuk çıkaran, Allah’ın hükümlerini

göz ardı eden zalimler ahirette aynı karşılığı almayacaklar-

dır. Allah salih kullarını yaptıklarına karşılık olarak içinde
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ebedi olarak kalacakları cennet ile ödüllendirirken, inkar

edenleri sonsuza kadar cehennemde cezalandıracaktır.

Allah elbette sonsuz merhamet sahibidir; ama Allah’ı

sadece Rahim ve Gaffar (bağışlaması çok olan) isimleri

ile düşünmek O’nu gereği gibi takdir edememek olur.

Çünkü Allah aynı zamanda Kahhar (kahredici)dır, Mun-

takim (intikam sahibi)dir. Cehennem ise onun inkarcıla-

rı cezalandırmak için bu sıfatlarıyla tecelli edeceği bir

mekandır. Yani insanlar unutmaya çalışsalar da cehen-

nem vardır. Ve tüm inkarcıları, Allah’ın yolundan başka

yol arayanları içinde sonsuza kadar barındıracaktır.

Siz de cehennemin varlığını anlamazlıktan gelmeyin.

Onu düşünmemeye, ya da göz ardı etmeye çalışmak,

kimseyi cehenneme girmekten kurtarmayacak, aksine

bu açık gerçeği görmezden gelen bundan dolayı nefsine

uyan insanlar sonsuza kadar cehennemde kalacaktır.

Cehennem bu insanların tümünün “buluşma yeri” ola-

caktır. (Hicr Suresi, 43)

Allah cenneti iman eden kulları için yaratmıştır ki

müminler hayatları boyunca sürekli olarak Allah’ın rıza-

sını arayan, cenneti kazanmak için ciddi bir çaba göste-

ren insanlardır. Allah cenneti bu insanlar için birbirinden

güzel nimetlerle donatmıştır. Orada “nefislerin arzula-

dığı ve gözlerin lezzet aldığı herşey” vardır. (Zuhruf

Suresi, 71) Cennet “çeşit çeşit inceliklere ve güzel-

liklere” sahiptir. (Rahman Suresi, 48) Orada inananlar

için büyük bir mülk vardır. Allah cennet ehli için güzel

meskenler, mücevher işli tahtlar, süzme baldan ırmak-

lar, bitip tükenmeyen meyveler, ipekten ve atlastan el-

biseler ve daha pek çok nimet var etmiştir. Cennet,

Allah’ın iman edenlere verdiği sonsuz bir mükafattır. Ve
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Allah’ın adaletini ve yaratma gücünü göstermektedir. O

halde sakın cennetin dünyada sahip olduklarınızla

kıyaslanamayacak bollukta ve güzellikte nimetlerle

dolu olduğunu anlamazlıktan gelmeyin.

Elbette Allah’ın örneksiz yaratışının tecelli ettiği bir

mekan daha vardır. Bu mekan inkar edenler için hazır-

lanmıştır ve o da Allah’ın sonsuz adaletinin başka bir te-

cellisidir. Cehennem, ahiret gerçeğini görmezden gelen,

dünya için yaşayan, Allah’a isyan eden insanlar için özel

olarak yaratılmıştır. Ve nasıl cennet yaratılış amacına uy-

gun olarak eşi benzeri görülmemiş nimetlerle donatıl-

mışsa, cehennem de yaratılış amacına uygun olarak eşi

benzeri görülmemiş azap çeşitleriyle donatılmıştır. 

İnkar edenler cehennemde dünya hayatı boyunca

yaptıkları her ahlaksızlığın karşılığını göreceklerdir. Gör-

dükleri karşılık ise elbette Allah’ın büyüklüğüne ve son-

suz ilmine uygun olarak yaratılacaktır. Orada insanlar

her an eziyet içinde olacaklardır. Cehennem halkının

derileri yanıp kavrulacak, kaynar su ve irinden başka yi-

yecekleri olmayacak, ateşten gömlekler giyip, ateşten

yataklarda yatacak kısacası her saniye tükenmeyen bir

azap ile karşılık göreceklerdir.  Allah, Kuran’da inkarcı-

ların cehennemde alacakları karşılığı ve görecekleri ezi-

yeti detaylı olarak tarif etmiştir. Bunları görmezden gel-

mek, bundan bir kaçış değildir. Aksine bu gerçeği bil-

mek, bildiği bu gerçekten dolayı Allah’tan korkup sakın-

mak ve ona göre bir hayat yaşamak insanın ebedi kurtu-

luşu için tek çaredir. 

Pek çok insanın cehennem ile ilgili olarak görmez-

den geldiği bir diğer konu ise cehennem azabının sonsu-

za kadar sürecek olmasıdır. Allah bu konuyu Kuran’da

şöyle açıklamıştır:
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Dediler ki: “Sayılı günlerin dışında, ateş asla bi-

ze değmeyecektir.” De ki: “Allah katından bir

ahid mi aldınız? -ki Allah asla ahdinden dönmez-

Yoksa Allah’a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söy-

lüyorsunuz?” 

“Hayır; kim bir kötülük işler de günahı kendisi-

ni kuşatırsa, (artık) onlar, ateşin halkıdırlar,

orada süresiz kalacaklardır.

“İman edip salih amellerde bulunanlar ise cen-

net halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır.”

(Bakara Suresi, 80-82)

Ayetlerde görüldüğü gibi ahirette alınan karşılıklar

ebedidir. Cennete layık olan kullar orada sonsuza kadar

kalacakları gibi, cehenneme gidecek olan inkarcılar da

oradan sonsuza kadar çıkmayacaklardır. Allah başka

ayetlerde şöyle der:

Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir. 

Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.

Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.

(Nebe Suresi, 21-23)

Allah’ın bu konudaki hükmü son derece açıktır. Bu

nedenle siz de Kuran’a tabi olmadıkça cehennemden

kurtuluş olmadığını, Allah’a isyan edip cehenemi hak

edenlerin ise orada sonsuza kadar kalacaklarını anlamaz-

lıktan gelmeyin. 

İnsanın kısacık bir ömürde gösterdiği ahlak onun

sonsuza kadar kalacağı mekanı belirleyecektir. Elbette

bu çok önemli bir sonuçtur. Sadece 60-70 yıl gibi bir

ömür için, sonsuz bir hayatta durmaksızın cezalandırıl-
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maya razı olmanın tarif edilemeyecek kadar büyük bir

akılsızlık olduğu APAÇIK bir gerçektir. Kuşkusuz bu

açık sonucu her insan kabul eder, ancak insanların bu

noktada kavrayamadıkları şey “sonsuzluk” kavramıdır.

“Sonsuz” kelimesi bitmeyecek bir zaman dilimini ifa-

de eder. Yani cehenneme giden inkarcılar hiçbir zaman

oradan çıkamayacak, hep orada kalacaklardır. On yıl, bin

yıl, yüz bin yıl, trilyon, katrilyon yıl boyunca azap göre-

cekler, ancak yine de gördükleri azap bitmeyecektir. Ve

orada geçirdikleri trilyonlarca sene, sonsuzluğun yanın-

da “sıfır” gibi kalacaktır. Allah hiç sonu gelmeyen bu za-

man dilimini yukarıdaki ayetlerde “bütün zamanlar

boyunca” şeklinde ifade etmiştir. (Nebe Suresi, 23)

Bu yüzden insanın dünyada karşılaştığı sıkıntılarla,

ahirette yaşanacak sonsuz azabı birbirine karıştırmama-

sı gerekir. Dünya hayatında insan en büyük sıkıntıyı ya-

şasa, bedeni en büyük acıları çekse bile en fazla 60-70 yıl

içinde biter. En amansız, en zorlu hastalıkların bile mut-

laka bir sonu vardır. Ama cehennemdeki azap hiçbir za-

man tükenmeyecektir. Bu yüzden siz sonsuzluk kavra-

mının ne ifade ettiğini anlamazlıktan gelmeyin. İnsanın

dünyada geçireceği kısa süre ile bu zamanı kıyaslayın.

Yüzlerce altmış yetmiş sene değil, trilyonlarca altmış

yetmiş sene geçmesine rağmen bitmeyen ve bitmeyecek

olan bir zamanı anlamaya çalışın. Neyi neye tercih etti-

ğinizi görmezlikten gelmeyin.

Bir daha hiç çıkmamak üzere cennete gidip bütün

zamanlar boyunca nimetler içinde yaşamak varken, son-

suza kadar ateş azabını tadacağınız bir mekandan sakı-

nın. 
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ZAMANIN DE⁄‹fiKEN B‹R
ALGI OLDU⁄UNU 

VE KADER GERÇE⁄‹N‹
ANLAMAZLIKTAN GELMEY‹N

Zaman; duyu organlarımız tarafından birbiri peşi sı-

ra meydana gelen bir takım olaylar neticesinde hissedi-

len, bir tür algıdır. Zamanın akışını, etrafımızda gözlem-

lediğimiz, hareket değişikliklerini birbirlerine kıyaslaya-

rak anlarız. Örneğin; kapının çaldığını duyarız. On daki-

ka sonra kapı tekrar çalar. Biz de iki ses arasındaki bir

süre olduğunu düşünür ve bunu “zaman” olarak algıla-

rız. Veya bardak yere düşer ve kırılır, kömür yanar ve

kül olur, yürürüz ve bir an önce odanın bir ucundayken

bir an sonra odanın diğer ucunda oluruz. İşte birbirinin

sebep ve sonucu olan bu olaylar arasında geçen süre,

çevremizde gözlemlediğimiz tüm bu hareketlilik bize za-

manın geçtiğine dair ipuçları verir. Geçmişte elde ettiği-

miz tecrübelerimiz neticesinde de, bu olayların ne kadar

zaman aldığı konusunda doğruya yakın tahminlerde bu-

lunabiliriz. Evimizden çıkıp sokağın başına kadar 10 da-

kikalık bir mesafe yürüdüğümüzü daha önce saatimize

bakıp tespit etmiş isek, daha sonra aynı mesafeyi yürü-
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düğümüzde geçen zamanın yine yaklaşık olarak 10 daki-

ka olacağını tahmin edebiliriz. Ama aynı yolu daha önce

hiç yürümemiş birisi yürüdüğünde, kaç dakikalık mesafe

yürüdüğü sorusuna belki aynı doğrulukta cevap vere-

mez. 

Güneş doğar, batar ve ertesi gün tekrar doğduğun-

da “bir gün geçti” deriz. Bu olay 30-31 kez tekrarlandı-

ğında bu kez “1 ay geçti” deriz; ama sorulduğunda bu bir

ayla ilgili fazla bir detay hatırlamadığımızı, geçen zamanın

sanki sadece bir an gibi olduğunu düşündüğümüzü itiraf

ederiz. Yine de gözlemlediğimiz tüm bu hareketlilik ve

sebep-sonuç ilişkileri bize zamanın geçtiğine dair ipuçla-

rı verir. Eğer gündüz geceyi, gece gündüzü takip etmese

ve elimizde zamanın geçtiğini gösterir bir saatimiz olma-

sa, belki de geçen zamanın ne kadar olduğuna, bir günün

ne zaman başlayıp ne zaman biteceğine dair doğru bir

tahminde bulunmamız mümkün olmazdı. Bu açıdan za-

man, bizim için belirli kıyas noktaları olmaksızın, ne hız-

la aktığı konusunda kesin bir yargıya varamayacağımız

bir algıdan ibarettir.

Zamanın hızının algılanması da zamanın psikolojik bir

algıdan ibaret olduğunu kanıtlar. Şöyle ki; bir arkadaşı-

nızla buluşmak üzere sokakta beklerken, onun 10 daki-

kalık bir gecikmesi, size bitmek bilmeyen, çok uzun bir

zaman gibi gelebilir. Ya da sabah okula veya  işe gitmek

üzere uyanan uykusuz bir insana uyuyacağı fazladan bir

10 dakika oldukça uzun gelebilir, hatta bu sayede uyku-

sunun bir kısmını aldığını düşünebilir. Ama tam tersi bir

durumda öğrencilik yıllarından hatırlayacağınız gibi -40

dakikalık- adeta bir asır süren  bir dersin ardından, 10

dakikalık bir teneffüs çok çabuk geçebilir. Ya da
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özlemle beklediğiniz hafta sonu tatili çok çabuk geçer-

ken, hafta içi iş günleri geçmek bilmez. 

Kuşkusuz bunlar her insanın yaşadığı hislerdir. Ve bu

hisler de zamanın kişiye veya algılayana göre değiştiğinin

açık işaretleridir. Siz, kendi içinizde de yaşadığınız bu

apaçık gerçeği anlamazlıktan gelmeyin.

Zamanın psikolojik bir algı olduğu gerçeği Kuran’da

pek çok ayetle haber verilmiştir. Bu ayetlerden birkaçı

şöyledir:

Dedi ki: ‘Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar

kaldınız?’ Dediler ki: ‘Bir gün ya da bir günün bi-

razı kadar kaldık, sayanlara sor.’” (Mü’minun Su-

resi, 112-113)

Sizi çağıracağı gün, O’na övgüyle icabet edecek

ve (dünyada) pek az bir süre kaldığınızı sana-

caksınız. (İsra Suresi, 52)

Gündüzün bir saatinden başka sanki hiç ömür

sürmemişler gibi onları bir arada toplayacağı

gün, onlar birbirlerini tanımış olacak-

lar… (Yunus Suresi, 45) 

Ayetlerde de görüldüğü gibi insanlar ge-

çen zamanı çok farklı algılayabil-

mektedirler. İçinde bu-

lundukları dünya ha-

yatı hiç bitmeye-

cekmiş gibi görü-

nürken, bir anda

tükenir ve geri-

ye dönüp baktık-

larında en fazla



beş on sayfaya sığdırılabilecek kadar detay hatırlarlar.

Başka ayetlerde de zamanın farklı durumlarda farklı şe-

kilde olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu konudaki birkaç

ayet ise şöyledir:

Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl

olan bir günde çıkabilmektedir. (Mearic Suresi, 4)  

Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Son-

ra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süre-

li bir günde yine O’na yükselir. (Secde Suresi, 5)

Allah, zaman algısını özel olarak yaratmıştır. Ve

Allah zamanın yaratıcısı olarak zamandan münezzehtir,

zamana hiçbir şekilde bağımlı değildir. İşte bu çok

önemli bir gerçektir ve pek çok insanın merak ettiği bir

sorunun cevabını verir: Kader nedir?

İnsanlar “kader” kavramının gerçek manasını anla-

makta zorlanırlar. Oysa kader, zamandan münezzeh

olan Allah’ın, zamana bağımlı olan varlıkların yaşayacak-
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ları tüm hal ve hadiseleri zamanın dışından görüp bilme-

sidir. Zaten tüm hal ve hadiselerin, aynı zamanda da “za-

man”ın  yaratıcısı Allah’tır. Bu yüzden Allah bizim bir

cetvelin başını, sonunu ve ortasını tek bir anda görebil-

memiz gibi, kainatta gerçekleşen tüm olayların başını,

sonunu, arada geçireceği halleri tek bir anda bilir.

Kuşkusuz bu, son derece kesin bir gerçektir. Zama-

nın dışında olan Allah, zamanla ilgili olan herşeyi sarıp

kuşatmıştır, her detayı çok iyi görür ve bilir. O halde

siz, sonsuz kudret sahibi, tüm eksikliklerden mü-

nezzeh olan Allah’ın sizi bir kader üzerine yarattı-

ğını, geçmişte yaşadığınız ve gelecekte yaşayacağı-

nız tüm olaylardan haberdar olduğunu anlamazlık-

tan gelmeyin.

Bu APAÇIK gerçeğe rağmen insanların büyük bir

çoğunluğu “çarpık bir kader anlayışı”na sahiptir. Kaderin

dışına çıkabileceklerini, “kaderi yenebileceklerini”, ka-

derden bağımsız bir yaşam sürebileceklerini zanneder-

ler. Oysa biraz önce de söylediğimiz gibi kader, Allah’-

ın gelmiş geçmiş tüm olayları tek bir an olarak bilmesi-

dir. Zamana bağımlı olan insanın ise bu tek anın dışına

çıkıp herhangi bir şeyi değiştirmesi, kendi iradesiyle yö-

netmesi söz konusu olamaz. Bunun dışında bir şey iddia

etmek ise son derece akıl dışı olur.

Yine inkar edilemeyecek bir gerçekle karşı karşıya-

yız: İnsanın kaderini değiştirmesi, yönlendirmesi gibi bir

olayın asla gerçekleşemeyeceği, insan yaşamının her ka-

resinin Allah’ın yaratmasıyla varlık bulduğu, insanın

O’nun dilemesi dışında hiçbir şey yapamayacağı, hatta

düşünemeyeceği gerçeğinin… O halde siz sakın bu

KESİN gerçeği anlamazlıktan gelmeyin.
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Kitap boyunca günlük hayatta insanın pek sık düşün-

mediği ama aslında bir insan için dünyada var olan en

önemli gerçeklere dikkat çektik:

Herşeyin Yaratıcısı olan Allah’ın varlığına,

Yeryüzünde evrim diye bir sürecin yaşanmadığına,

herşeyin Allah’ın üstün yaratışının birer delili olduğuna,

Gözlerinin önünde saniyede 500 kere kanat çırpa-

rak uçan sinekteki mucizeyi insanın görmezden gelebil-

diğine,

Çevresindeki çeşit çeşit yiyeceklerin, ince güzellikle-

rin hep Allah’tan birer nimet olduğuna,

Bu dünyada kaldığı 3-5 on yılın aslında 3-5 saniye ka-

dar hızlı geçtiğine,

Süratle akan bu zamanın sonucunda kesin bir ger-

çekle, ölüm gerçeğiyle muhakkak karşılaşacağına,

Ölümün ardından hesap günü diriltileceğine ve Rab-

bimizin huzurunda hesap vereceğine,

Bu hesabın sonucunun cennet veya cehennemle so-

nuçlanabileceğine,

Sonucun cennet olabilmesi için Allah’ın hak olarak

gönderdiği Kuran’a tabi olması, Allah’ın dinini yaşaması,

kesinlikle Allah’ın emrettiği güzel ahlakı taşıması gerek-

tiğine…

Kuşkusuz bunların her biri bir insanın bilmesi, üze-

rinde düşünmesi ve asla unutmaması gereken gerçekler-
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dir. İnsan dünyaya gelip bunları hiç öğrenmeden veya

duyup da göz ardı ederek yaşıyorsa, büyük bir kaybı ve

pişmanlığı da göze almış demektir. 

Allah’ın varlığını bilen, O’nu gereği gibi takdir edebi-

len bir insan bu akılsızlığı göstermez. Bu akılsızlığa dü-

şenler yalnızca inkarcılardır. Allah, tüm ömrünü aslı ol-

mayan hayaller uğruna harcayan ve Yaratıcımızı unutan

bu insanların durumunu ve uğrayacakları sonu Kuran’da

şöyle haber vermiştir:

İnkar edenler ise; onların amelleri dümdüz bir

arazideki seraba benzer; susayan onu bir su sa-

nır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve

yanında Allah’ı bulur. (Allah da) Onun hesabını

tam olarak verir. Allah, hesabı çok seri gören-

dir. (Nur Suresi, 39)

Siz sakın Allah’ın size gösterdiği bir “hayal” olan bu

dünyayı mutlak sanmayın ve ona aldanmayın. Allah’ın

sonsuza kadar nimetler sunacağı cennete kavuşmak için

çaba harcayın. Aksinin sonsuz bir kayıp olacağını da he-

nüz vaktiniz varken SAKIN ANLAMAZLIKTAN

GELMEYİN.

98

Sen yücesin,

bize öğrettiğinden başka bizim

hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,

hüküm ve hikmet sahibi olansın.

(Bakara Suresi, 32)
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